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Apresentação
A SACS 2019 foi construída em meio a muitos desafios, para as Ciências Sociais
e para as universidades públicas brasileiras. Diante dos impactos da conjuntura
econômica e política, o cenário de incertezas tornou-se constante. Desde os temas
debatidos até o financiamento do evento, a SACS expressou o contexto que atravessamos.
Desde a constituição da comissão organizadora, procuramos ouvir as experiências
da SACS 2017 e aprender com os acertos do evento anterior. Um dos legados que demos
continuidade foi a consulta aos discentes a respeito das temáticas a serem discutidas na
SACS 2019. Após sistematizar as informações obtidas e por meio de diálogos na
comissão organizadora, chegamos ao tema desta edição: “Sociedade em Emergência:
diálogos, atuação e perspectivas nas ciências sociais”. Buscamos discutir as temáticas
emergentes no atual contexto e dialogar com vários segmentos sociais nos espaços da
programação. Seguindo o intuito, nossa programação compreendia os seguintes
momentos: mesas redondas, diálogos com os movimentos sociais, Grupos de Trabalho e
Minicursos.
O evento foi iniciado no dia 22 de abril, com a mesa “Sociedade em emergência:
Ciências Sociais em tempos de desmonte”, coordenada pela Prof.ª Dr.ª Mônica Araujo
(PPGAnt/DCIES/UFPI) e teve como palestrantes a Prof.ª Dr.ª Márcia Leila
(PPGAnt/DCIES/UFPI) e Prof.º Dr.º Francisco Mesquita (PPGS/DCIES/UFPI). No dia
23, tivemos a atividade “Nossos passos vêm de longe”, coordenada pelo Núcleo Marielle
Franco, e a mesa “Pela vida das mulheres: das violências às resistências”, coordenada
pela Prof.ª Dr.ª Rossana Marinho(PPGS/DCIES/UFPI), tendo como convidadas a Prof.ª
Dr.ª Maíra Kubik (PPGNEIM/FFCH/UFBA), Prof.ª Dr.ª Maria Sueli Rodrigues
(DCJ/PPGS/PPGP/UFPI) e Prof.ª Dr.ª Olívia Perez (DCP/PPGPP/PPCP). No dia 24,
ocorreu a atividade construída com o movimento Ocupe Frei Serafim, intitulada
“Democracia urbana: construção de uma cidadania ativa em Teresina”. No mesmo dia,
aconteceu a mesa “Direito à cidade: violências, movimentos sociais e resistências”,
coordenada pela Prof.ª Dr.ª Lila Xavier (PPGS/UFPI) e teve como palestrantes a
Doutoranda Luciana de Lima Lopes Leite (PPGEd/UFPI), Marcondes Brito da Costa
(IFPI/NUPEC/COVIO/UFCE/UFPI) e Raimundo Pereira da Silva Filho. Na quinta-feira,
25, ocorreu a atividade coordenada por Alex Sampaio, que teve como tema “Ressuscito
na cidade suicida”, seguida da mesa “Diversidade e alteridade: quando o debate é sobre
religião, suicídio e gênero”, coordenada pela Prof.ª Dr.ª Francisca Verônica Cavalcante
(DCIES/PPGS/PPGArq) e como convidadas a Prof.ª Ms. Pâmela Laurentino (UESPI) e
a Prof.ª Ms. Ianne Paulo Macedo (ISA). No dia 26, os discentes do CACS/UFPI e
CACS/UESPI protagonizaram a atividade “Ser ou não ser estudantes de Ciências Sociais
em Teresina: UFPI e UESPI em tempos de desmonte”. O evento foi concluído com a
realização da mesa “Ações e reações das Ciências Sociais em tempos urgentes”,
coordenada pela Prof.ª Dr.ª Márcia Leila de Castro Pereira (PPGAnt/DCIES/UFPI) e teve
como convidados a Prof.ª Ms. Bárbara Cristina Mota Johas (DOXA/DCCP/UFPI), o
Prof.º Dr.º Francisco Mesquita (DCIES/PPGS/UFPI) e o Prof.º Dr.º Raimundo Nonato
(DCIES/PPGAnt/UFPI).
A seguir, apresentamos os catorze (14) Grupos de Trabalhos e os resumos
expandidos aprovados em cada um, completando a programação da Semana Acadêmica
de Ciências Sociais ANO 2019.
Boa leitura.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE MULHERES CAPOEIRISTAS
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INTRODUÇÃO
A capoeira como instituição e prática cultural é tema de diversos
campos do conhecimento, recebendo abordagens as mais diversas, tais
como, histórica, antropológica, sociológica, educacional, dentre outras.
Alguns aspectos, no entanto, ainda carecem de um olhar e um cuidado
mais aprofundado, tanto por causarem certo desconforto, quanto pelo
total descaso, tal é a condição da mulher, sua participação e importância
nesse universo.
A inclusão da capoeira no contexto educacional vem crescendo
muito nos últimos anos, porém podemos afirmar que essa inclusão pode
ser considerada como uma situação inusitada, visto que a capoeira é uma
cultura oriunda das camadas subalternas, do povo, cuja prática foi
marginalizada e proibida, (RÊGO, 1968). Dessa forma, se consolida pelo
esforço de valorização das manifestações de nossa cultura popular em
processos educacionais, tendo as mulheres relevante contribuição nesse
processo.
O estudo em tela, ainda em andamento, se concentra no esforço
de compreensão sobre as condições das mulheres teresinenses na
capoeira, destacando em quais condições ministraram aulas de capoeira,
bem como se essas aulas eram ministradas em espaço escolar ou não
escolar, por meio da escuta e registro de suas narrativas orais.
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OBJETIVOS
O

objetivo

central

do

estudo,

neste

recorte

objetal,

foi

compreender as práticas pedagógicas desenvolvidas por mulheres
capoeiristas, na lida com qualquer faixa etária e inclusive educacionais
formais ou não formais, a partir do problema: Em quais condições e
espaços mulheres capoeiristas teresinenses desenvolveram práticas
pedagógicas formais ou não formais?
METODOLOGIA
A pesquisa consiste em um estudo de campo, a partir de análise
das entrevistas orais de quatro capoeiristas teresinenses, identificadas
por Catita, Têra, Oncinha e Malagueta. Por se tratar de investigação
acerca de um fenômeno social, se insere no contexto das pesquisas
qualitativas (SILVERMAN, 2009).
ACHADOS E DISCUSSÕES
Iniciando as discussões, Têra nos relata que
No começo quando eu era corda azul, e por eu trabalhar a semana
inteira no comércio, nunca tive interesse em ministrar aulas de
capoeira. Hoje, contra a vontade de muitos homens, ministro
aulas de capoeira em um projeto cujo nome é “Gingando com
Cidadania”, no núcleo do Rone Mirim, do batalhão policial do
estado, sem natureza educacional formal. (TÊRA, entrevista oral
em nov. 2016).

Inicialmente, Têra não tinha interesse em ministrar aulas de
capoeira, mas, passado algum tempo e amadurecendo na prática da
capoeira, começou e segue ministrando aulas no projeto do Rone Mirim
da Polícia Militar. É presente nos relatos dela e das demais mulheres,
que, por machismo, o poder de decisão sobre quem deve ou não ministrar
aulas

e

comandar

grupos

de

alunos

é

exclusivamente, na mão de homens (SILVA, 2017).
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centralizado,

quase

Catita nos informou que nunca pensou em ministrar aulas de
capoeira: “[...] parei na corda de graduação, nunca me vi dando aula de
capoeira; parei na época para ter minha filha e o tempo foi ficando menor”
(CATITA, entrevista oral em nov. 2016).
Malagueta ministrou aulas no projeto “Esporte Solidário”, a
convite de seu mestre, afirmando que sentiu preconceito por parte da
comunidade na qual o projeto estava inserido, visto que se tratava de
uma mulher ministrando aulas de capoeira, mas que as crianças não
demonstravam esse preconceito.
Dei aula no projeto Esporte Solidário a convite do meu mestre,
bairros Bela vista e Dirceu. O preconceito era muito grande, não
nos locais de treino em si, mas na comunidade. Eram poucos
alunos, a maioria crianças que ainda não tinham sido
“deseducadas” para achar que uma mulher não podia ser
professora de capoeira. Os adultos deixavam a nítida impressão
de que algo ali está errado por o professor ser uma mulher
(MALAGUETA, entrevista oral em nov. 2016).

Identificamos, na fala de Malagueta, determinado empoderamento
das mulheres, demonstrando que as capoeiristas alcançam certo grau de
reconhecimento e respeito no universo da capoeira (SILVA, 2017).
Oncinha informou que:
Quando eu peguei a graduação da corda azul meu professor me
incentivou a dar aula; eu fui de casa em casa no meu bairro em
busca de mulheres que quisessem treinar, pensei que elas fossem
se sentir mais à vontade; se cadastraram 52 meninas, para ter
aula no Piratinga onde eu iniciei (ONCINHA, entrevista oral em
dez. 2016).

Oncinha teve incentivo logo no início para ministrar aulas, indo
em busca de suas alunas em seu bairro e tendo como foco um grupo de
mulheres para ministrar suas aulas. Após esse projeto, Oncinha
ministrou durante 5 anos aulas de capoeira no programa “Mais
Educação”, o qual foi desenvolvido no espaço escolar.
“[...] depois surgiu o projeto Mais Educação, dei aula por 5 anos,
com essas aulas veio a necessidade de abrir a turma para os
meninos no Piratinga, sendo turmas para meninas terça e quinta
e turmas mistas na quarta e sexta, não fiz turma só de meninos”.
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A narrativa de Oncinha contribui de forma significativa para o
entendimento de que, dado o estado presente de luta e persistência
destas mulheres, elas acabam por assumir seu lugar no universo da
capoeira como professoras e, como demonstra Oncinha, líder de grupo.
Sobre a condição feminina enquanto professoras de capoeira, Têra
nos informou que sempre foi muito bem recebida pelos alunos: “A mulher,
pelo menos nas minhas experiências, sempre foi bem recebida como
professora de capoeira, muito respeitada também” (TÊRA, entrevista oral
em nov. 2016).
Por sua vez, Catita defendeu que seria mais fácil uma mulher
ministrar aulas de capoeira atualmente: “[...] hoje creio que não teria
preconceito em uma mulher dando aula de capoeira; já conquistamos
muita coisa, acho que não teria preconceito, talvez não seria tão fácil, mas
também nada impossível” (CATITA, entrevista oral em nov.2016).
Catita fala do preconceito que rondava as rodas de capoeira e que
atualmente não acabou, mas mais difícil de se contrapor às conquistas
das mulheres.
Malagueta defende que houve ascensão e visibilidade à mulher
como professora de capoeira, visto que “hoje é mais acessível para a
mulher dar aulas de capoeira, há um suporte, um apoio maior eu acho, há
mais estudos e principalmente muito mais mulheres empoderadas”
(MALAGUETA, entrevista oral em nov. 2016).
Oncinha nos relata um momento marcante que teve com um
aluno e que pode ter mudado a concepção dele sobre uma mulher ser
professora de capoeira.
Uma única vez, nas minhas primeiras aulas do Mais Educação,
um aluno se surpreendeu por ser uma professora para dar as
aulas de capoeira e perguntou se eu sabia pular mortal, fiz um
mortal sem as mãos e conquistei ele” (ONCINHA, entrevista oral
em dez. 2016).

Acerca dos projetos que atualmente desenvolvem, Têra afirmou
que realiza dois projetos, a “[...] inserção da capoeira na Caminhada
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Outubro Rosa1 e aulas de capoeira aos sábados, no pelotão mirim do
Rone” (TÊRA, entrevista oral em nov. 2016).
Catita e Malagueta afirmaram que não desenvolvem projetos
relacionados à prática de ensino da capoeira. Oncinha disse: “dou aula
há 10 anos no Piratinga, todos novos alunos, a maioria vindos do Mais
Educação” (ONCINHA, entrevista oral em dez. 2016).
CONSIDERAÇÕES APROXIMADAS
Em virtude dos argumentos aqui apresentados, de acordo com
nossa análise e interpretação referencial, deduzimos que as práticas das
mulheres entrevistadas, em seu próprio movimento de luta por espaços
e por reconhecimento, se constituem em práticas pedagógicas, em formas
de

pedagogias

sociais,

caracterizadas

pela

intencionalidade,

o

movimento, as dinâmicas e o fazer, encharcados e profundamente
marcados de feminilidade, assentadas na insistente e sempre urgente
luta por respeito.
O estudo demonstra que as capoeiristas entrevistadas já
ministraram aulas durante sua trajetória na capoeira, porém somente
duas, atualmente, seguem com projetos voltados à prática pedagógica e
expansão da capoeira, sendo necessário compreendermos a importância
de a capoeira ter superado o preconceito que lhe foi historicamente
atribuída enquanto prática marginalizada, realizada nas ruas, e
conseguir chegar e ocupar espaço privilegiado em espaços escolares,
alcançando reconhecimento sociocultural e educativo e tendo as
mulheres como protagonistas.
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Nota
Evento realizado anualmente em Teresina, no mês de maio, com vasta
cobertura da imprensa e apoio de instituições públicas e privadas, sendo
Têra responsável por coordenar uma marcha de mulheres capoeiristas
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