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INTRODUÇÃO:
A capoeira advem de uma trajetória de “manifestação cultural brasileira nascida em

circunstacias de luta por liberdade, nos tempos da escravidão” (Reis,1997,p.19) deixando

uma herança cultural muito importante, que nos leva a refletir sobre o passado escravocrata

brasileiro e como a resistência dos povos escravizados foi importante para a  época.

Porém, pouco se tem tratado das contribuições das mulheres para essa luta, como

cita Josivaldo Oliveira em Capoeira e Identidade de Gênero de 2009:

“Trata-se de uma prática diretamente associada ao homem, por comportar

elementos construtivos da masculinidade, a exemplo do biotipo e das

ações de violência física”.

A história das mulheres nessa luta se encontram disfarçadas, normalmente nos

jornais da época como "mulheres da pá virada" (OLIVEIRA, 2009, p.118) ou de maneiras

que desassociavam sua feminilidade ou as colocam no papel de desordeiras por

enfrentarem as ruas e combaterem como homens:

“Nas páginas dos principais jornais de Salvador, durante as três primeiras

décadas republicanas, não são poucos os casos que envolvem mulheres,

entre estes, aqueles em que elas são protagonistas das cenas.

Adelaide Presepeira, uma “desordeira” que durante as comemorações do

2 de julho promoviam arruaças, com uma navalha em punho.” (Oliveira,

2009, p.123).

Ao caminharmos pela a história da capoeira observamos um movimento que veio se

acrescendo na inclusão de mulheres capoeiristas nos espaços da luta, Rosagela Araújo, em
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sua obra Ginga: Epstemologia Feminista (2017), coloca em pauta desafios que mulheres da

atualidade enfrentam ao começar na capoeira, os classificando como desafios de ordem

pessoal, que seriam o medo, a timidez, a agressividade masculina e o individualismo. E

desafios de caráter coletivo, como ser minoria na capoeiragem, participar de uma

comunidade específica e manter princípios e condutas. Nos mostrando os desafios da

atualidade.

E como forma de combater esses desafios e ajudar a criar um ambiente mais

propício às mulheres na capoeira que urge durante a evolução para a capoeira moderna a

criação de um feminismo que “surge dentro do movimento de mulheres capoeiristas no qual

há uma incorporação das lutas feministas no universo da capoeira, fazendo conexões entre

a pequena roda, onde o jogo da capoeira acontece, e a grande roda, que simula a roda da

vida.”  (PINHEIRO, 2018, p.12).

O chamado Feminismo Angoleiro propõe mudar a realidade de opressão patriarcal

criada na sociedade que é levada para as rodas, que fazem com que as mulheres se

sintam oprimidas e desistam da prática da capoeira, “no feminismo angoleiro as mulheres

falam, conversam entre si, dividem experiências e partilham situações comuns. Ele age de

forma direta no auxílio e no empoderamento dessas mulheres para seguir na capoeira

angola. As mulheres vão encontrando modos de se autoafirmar e, aos poucos, também

colocar os seus desejos e anseios diante do universo masculino que permeia a capoeira.”

(BEZERRA, 2013, p.10) podemos citar o Instituto Nzinga, comandado pela Mestra Janja

como um grande formador dessas reflexões.

Neste trabalho, tentaremos trazer um pouco mais da história das mulheres e da

capoeiragem em um local muito específico, a Universidade Estadual de Campinas,

entrevistamos duas mulheres responsáveis por trabalhar a capoeira nos campi de uma

maneira inusitada e criativa, através da criação da revista Capoeirando: Um tributo a
cultura popular.

Adriana Barão e Andréa Mendes, juntamente com Eusébio Lobo (Mestre Pavão),

começaram a produzir conteúdos sobre a capoeira em meados dos anos 90, as principais

discussões e curiosidades que estavam em alta, nos dando assim um material muito rico de

informações por meio das entrevistas, onde podemos observar suas dificuldades nesse

processo de construção, que caminham para muito além da parte editorial, pois observamos

as dificuldade de duas mulheres estudantes, a primeira cursando Jornalismo e Ciências

Sociais, e a segunda Dança, no ambiente da capoeira, que na época era muito pouco

representativo na questão de Gênero.

METODOLOGIA
As entrevistas aconteceram de forma online através da plataforma Google Meets,

com o formato semi estruturado, utilizando de conceitos da sua matriz avaliativa
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(SILVESTRE, 2014, p.3) com perguntas divididas em 2 dois blocos, sendo contato pessoal

com a capoeira e revista capoeirando, e definindo como objetivos gerais a identificação de

barreiras encontradas por elas na construção da capoeirando e na sua trajetória como um

todo.

Como estávamos investigando relações muito pessoais e que poderiam reproduzir

traumas vividos, deixamos a critério das entrevistadas responder ou não determinadas

perguntas, sendo as perguntas: 1.Já teve contato com Capoeira antes da

revista/UNICAMP? 2.Qual a sua percepção na época sobre mulheres que frequentavam

aqueles espaços de capoeira (na revista, em rodas, na UNICAMP,etc..)? 3.Como surgiu a

ideia da revista? E o suporte UNICAMP/FAEPex? 4.Como funcionava a divisão de tarefas

na produção da revista? 5.Qual foi o impacto da revista, à época? 6.Como era ser mulher

naquele universo, então 99% masculino? 7.Qual o motivo do fim da produção da revista? 8.
Você sofreu algum preconceito por parte de amigos, familiares e etc quando disse sobre

seus trabalhos com capoeira? 9.E hoje, como situam a Capoeira e o fazer da Capoeirando

na formação de vocês, dentro e fora da UNICAMP? 10.Como vocês acham que podemos

tornar o cenário da capoeira mais inclusivo para mulheres? 11.Se fossem retomadas as

produções da revista, como você acha que deveria ser tratado o tema mulheres e capoeira

nos dias atuais?

Através da gravação que obtivemos das entrevistadas entramos no processo de

transcrição das falas de cada uma, para um material de pdf que poderá ser encontrado no

repositório que está sendo montado para resgatar a história desta revista sobre capoeira

(mas não só) nos campi da Unicamp. Na montagem desse repositório já colocamos a

versão digitalizada de cada revista, que tivemos acesso através da Adriana Barão que tinha

a versão impressa de cada uma, tornando nosso papel digitalizá-las.

Buscamos também fazer uma revisão sobre o conteúdo de cada Capoeirando, suas

sessões e cada conteúdo dentro dessas sessões, que também pode ser encontrada no

nosso repositório online (vide Anexos). Colocamos na revisão dos conteúdos a separação

de cada revista pela sua edição/seção, obtemos também o nome de cada responsável pela

arte da capa, além dos colaboradores de cada edição.

Através dos estudos anteriores decidimos dar andamento em edição da

Capoeirando acontecendo de forma eletrônica, multimídia, sua produção acontecerá de

maneira semestral com data de lançamento prevista para agosto de 2022, tratando de

temas mais diversos buscando outras referências além daquelas das matrizes africanas,

com conteúdos repaginados e conversando com a cultura popular da atualidade, e uma

nova seção chamada: “Menina quem foi sua mestra?” que trará em pauta as diversas

mestras de capoeira e mulheres no ramo espalhadas pelo Brasil, na edição de agosto

vamos homenagear a Mestra Lara, grande incentivadora do projeto Capoeirando.
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Realizamos uma entrevista com a mestra, com o mesmo padrão de roteiro utilizado

por Adriana e Andréa, com modificações nas perguntas, pois com Lara queríamos entender

um pouco mais como era o caminho para ser mestre de capoeira no período dos anos

1990/2000, Sendo as perguntas: 1.Como foi seu primeiro contato com a capoeira? 2.Qual a

sua percepção na época sobre mulheres que frequentavam aqueles espaços de capoeira?

3.Como você enxergava a realidade das mulheres mestras na época? 4.Quais barreiras

você passou durante sua trajetória até virar Mestra? 5.Qual a visão da família, amigos e

familiares sobre você frequentar esses espaços da capoeira? 6.Como você conheceu a

capoeirando? 7.Quais Mulheres te inspiram hoje e te inspiraram na época? 8.Em sua

entrevista Adriana faz a seguinte fala: “e no clube eu conheci a Lara, que é a Lara

Rodrigues, que foi professora de dança no IA, que é a mestra Lara, e ela sempre despontou

muito na capoeira e eu via que então que as meninas da capoeira podiam ser bem ativas, e

achava aquilo bem legal.” Como você se sente em saber que seu exemplo foi inspiração

para que pessoas iniciassem a sua própria prática esportiva? 9.Como você enxerga a

capoeira nos dias atuais em relação a participação feminina? 10.Como você acha que

podemos fomentar mais essa participação?

CONCLUSÃO
O resgate de um material histórico importante como a Capoeirando se faz de

extrema importância para a UNICAMP, enquanto instituição, pois se trata de uma revista

cem por cento editada dentro do Campus no anos 90, fazendo parte da história da

instituição. Adriana e Andréa romperam as barreiras institucionais entre Capoeira e

academia, e criaram uma revista sobre uma expressão artística, até então inédita dentro do

contexto da UNICAMP e também comercial.

Todo o material que coletamos serviu de grande inspiração para começar uma nova

edição da revista, pois através dessas mulheres conseguimos ver um caminhos com

grandes barreiras e obstáculos mas que com muita luta foi superado de maneira

excepcional.

ANEXOS
Transcrição completa, link para digitalização da revista e Tabela resumo estão no

Repositório de Dados de Pesquisa da Unicamp:

https://doi.org/10.25824/redu/RK1PTN

Revista Capoeirando (eletrônica): https://issuu.com/revistacapoeirando
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