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1. Objetivos e Metas  

 

Os principais objetivos da pesquisa foram: 

- Desvelar aspectos da trajetória de vida e do legado educacional, social e cultural da capoeirista Têra nos 

cenários da prática da capoeira em Teresina/PI a partir da investigação em fontes bibliográficas e 

documentais. 

- Descrever o trajeto histórico de mulheres nos cenários socioculturais de prática da capoeira em Teresina, 

considerando o espaço temporal que se estende da primeira metade da década de 1990 a 2019; 

- Identificar traços e fragmentos históricos acerca da participação feminina nos grupos de capoeira de 

Teresina, por meio de registros documentais e bibliográficos, incluindo arquivos documentais e de 

hemeroteca, imagens paradas e em movimento; 

- Efetivar interpretação referencial de documentos e material bibliográfico categorizado sobre a trajetória 

de vida de uma mulher praticante de capoeira em Teresina, no espaço temporal compreendido entre a 

década de 1990 aos anos de 2019; 

- Descrever aspectos da história de vida, nas dimensões pessoal, profissional e socioculturais, da 

capoeirista Têra e suas contribuições pedagógicas e sociais no contexto das práticas da capoeira em 

Teresina; 

- Contribuir na tessitura da escrita de parte da história social de mulheres capoeiristas em Teresina; 

- Contribuir para o acervo histórico bibliográfico do NUPHEB e da UESPI, na produção de referenciais 

teóricos como documentos bibliográficos acerca da História Cultural de mulheres capoeiristas. 

 

O projeto teve como metas finais: 

 

1 Produção de um corpus teórico sobre a participação feminina e seu legado educacional nos contextos 

das práticas da capoeira em Teresina por meio de 02 artigos a serem submetidos em periódicos 

acadêmicos no prazo de 12 meses; 

2 Produção de 01 capítulo de livro, por meio de produção coletiva, no prazo de 06 meses; 

3 Produção, submissão e apresentação de 02 comunicações, oral ou painel, em 02 eventos acadêmicos 

científicos, no prazo de 12 meses; 

4 Realização de 01 oficina sobre a participação feminina e seu legado educacional nos contextos das 

práticas da capoeira em Teresina, para uma turma de 30 alunos de Pedagogia da UESPI, no prazo de 12 

meses. 

5 Produção de um Relatório Final de Pesquisa sobre a participação feminina e seu legado educacional nos 

contextos das práticas da capoeira em Teresina; 

6 Produzir um documento imagético digital, em forma de documentário, em formato de curta metragem, 

contendo os achados da pesquisa. 
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2. Principais etapas executadas pelo aluno no período  

 

Em atendimento pleno ao Plano de ação, foram desenvolvidas as seguintes etapas: a primeira Etapa, 

da pré-análise, efetivamos a organização de todo o material a ser investigado, por meio do levantamento 

aprofundado do material selecionado inicialmente quando da revisão teórica e metodológica, o qual será 

separado e categorizado segundo a natureza das informações fornecidas, a época do registro e como 

aborda a temática pesquisada, assim como registros de imagens paradas e em movimentos sobre a jornada 

da personagem. 

Efetivamos aprofundada revisão do marco teórico, avaliação e separação de textos transcritos de 

entrevistas orais feitas com a personagem do estudo, Contramestra Têra, selecionando duas entrevistas 

realizadas para pesquisas acadêmicas anteriores; nos detemos sobre estes textos e efetivamos o registro 

dos aspectos que remetiam à formulação de nosso estudo. Na continuidade, nos debruçamos sobre 

matérias jornalísticas impressos e eletrônicos e texto outros, de cartazes, projetos e outros. 

Numa etapa posterior, foi feita a descrição analítica, com aprofundado estudo do material 

organizado e categorizado na pré-análise, orientada pelas informações e produções de pesquisas 

anteriores, destacadas na justificativa, e nosso referencial teórico, seguindo a compreensão de que toda 

pesquisa deve partir de uma base de informações sólida e legitimada. 

Nessa fase aprofundamos a codificação do material analisado, sua classificação e a categorização 

final para análise e produção de quadros de referências relativos, por sua vez, aos sentidos e significações, 

compreensões, pontos de vistas e juízos expressos sobre a trajetória da Contramestra Têra na capoeira em 

Teresina/PI, os registros memorísticos e textuais sobre suas relações, percepções, dificuldades, ganhos, 

expectativas em relação a essa jornada. 

Após as etapas citadas, efetivamos a interpretação analítica, consistindo no aprofundamento das 

análises finais, desvendando o conteúdo velado, não aparente, nos documentos e materiais analisados e 

que orientaram as considerações finais do estudo. 

Nesta etapa desvendamos os pressupostos de natureza cultural, especialmente os modos de relações 

e as dinâmicas envoltas na produção do fenômeno histórico objeto da pesquisa, que consistiu no 

movimento de aproximação, inserção e vivências das mulheres na capoeira, a partir do contexto mais 

geral da História Social dessa cultura em Teresina/PI, tendo como principal personagem a contramestra 

Têra, os processos, as dinâmicas, os aspectos, os valores e as ideologias, aspectos que moldaram os 

sentidos produzidos nos textos fontes. 

Portanto, essas foram as etapas completadas na pesquisa, cujos achados serão trabalhados na seção 

seguinte desse relatório. 
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3. Resultados e Discussão 

 

A imersão aprofundada e rigorosa nas fontes selecionadas para o estudo contribuiu para a tessitura 

do legado desta mulher negra capoeirista e nos forneceu achados interessantes, sobre os quais passaremos 

a dissertar. A personagem em tela é Teresinha de Jesus Lima dos Santos, conhecida na Capoeira como 

Têra (2016) e tem sua história de vida profundamente marcada por seu envolvimento com a Capoeira, 

suas intervenções sociais, sua presença destacada à frente de eventos, encontros, movimentos e lutas das 

mulheres nesse universo, além de significativa prática pedagógica em espaços formais e não formais 

tendo sido protagonista em outras pesquisas, tais como depoimento concedido oralmente para a pesquisa 

“História Social de Mulheres Capoeiristas Teresinenses”, de 2016, transcrito textualmente e do qual nos 

utilizamos como fonte documental para nossa pesquisa. 

A respeito de suas atuações pedagógicas, Têra (2016) ministra aulas de Capoeira no projeto ‘’ 

Gingando com Cidadania”, o qual é realizado no núcleo do Rone Mirim, instituição do batalhão policial 

oficial do estado do Piauí, localizado no bairro Pirajá, zona norte de Teresina; o projeto possui natureza 

educacional não formal e social, organizado por meio de encontro aos sábados, em forma de oficinas de 

Capoeira, palestras sobre temáticas diversas, tais como, cidadania e respeito às diferenças, empatia, 

solidariedade, noções de liderança, dentre outros, envolvendo comunidade e familiares, que acompanham 

seus filhos e filhas e participam das ações trabalhadas, reforçando nesse sentido, o caráter social e 

educacional do projeto. Essa prática pedagógica é destacada por ela, como visibilidade de uma mulher e 

negra liderando um projeto social, o que lhe trouxe respeito e reconhecimento no universo dessa arte, 

ainda, conforme ressalta, fortemente machista. 

Têra (2016), inicialmente, não tinha interesse em ministrar aulas de Capoeira, pois trabalhava no 

comércio a semana inteira e não sobrava muito tempo, além do que, conforme afirma, muitas pessoas 

parecem que somente se interessam por essa arte porque ocupava algum espaço na mídia, trazendo certa 

visibilidade, porém, não se colocava nessa condição e, caso, optasse por desenvolver algum trabalho com 

Capoeira seria por compromisso e com seriedade. Assim sendo, passou algum tempo amadurecendo na 

prática e, surgindo a oportunidade que aguardava, começou a ministrar aulas no projeto do Rone Mirim, 

ainda na Corda Azul, graduação na Capoeira que significa elevação do grau de aluna para graduada. 

Versando sobre a condição feminina enquanto professora de Capoeira, Têra evidenciou que 

sempre foi muito bem recebida pelos alunos, como fica claro quando afirma que: “A mulher, pelo menos 

nas minhas experiências, sempre foi bem recebida como professora de Capoeira, muito respeitada 

também” (BARBOSA, 2018). Assim como outras mulheres capoeiristas entrevistadas por Barbosa 

(2018), tudo indica que é mais fácil uma mulher ministrar aulas de Capoeira atualmente, não havendo 

tanto preconceito em uma mulher ministrando aulas e liderando grupos, visto que já conquistaram espaço 

e reconhecimento. Inegavelmente Têra (2016) traz relevante contribuição neste sentido, ao insistir que 

mulheres, principalmente negras, devem ser tratadas enquanto sujeitos nesse universo e não somente 

como coadjuvantes, especialmente a partir de sua situação em projetos de largo alcance social e midiático. 

O projeto Intercâmbio Cultural Feminino de Capoeira concebido, planejado, organizado e 

coordenado por Têra (2016) confirma sua contribuição relevante para o protagonismo de mulheres na 

Capoeira teresinense, dada a abrangência estendida desse evento, ao envolver mulheres capoeiristas de 

várias regiões e estados brasileiros, ministrando oficinas, palestrando, trocando e trazendo novas 

experiências, bem como realizando rodas de Capoeira em que elas comandam a parte musical e 

coordenam a dinâmica da roda. O projeto foi aceito e apoiado pelo poder público, via Prefeitura 

Municipal de Teresina, além de significativa cobertura midiática, proporcionando a Têra a oportunidade 

de ser convidada para participar em vários eventos nacionais representando as mulheres capoeiristas 

teresinenses. 

Outra importante contribuição, conforme ressalta Têra, foi a “[...] inserção da Capoeira na 

Caminhada Outubro Rosa, evento realizado anualmente em Teresina, no mês de maio, com vasta 
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cobertura da imprensa e apoio de instituições públicas e privadas [...] sendo eu a responsável por 

coordenar uma marcha de mulheres capoeiristas que culmina numa roda de Capoeira em um Shopping da 

cidade.” (SILVA; SANTOS, 2017), o que demonstra o quanto que a condição feminina vem 

experenciando ascensão em vários espaços, o que em relação à Capoeira fica notório, visto que, antes tida 

enquanto prática marginalizada, toma proporções universais e rompe barreiras consideradas 

intransponíveis, fundamentalmente se levarmos em conta o conservadorismo da sociedade e o machismo 

acentuado na Capoeira. 

Motivada a dar continuidade ao Evento ‘‘Intercâmbio Cultural Feminino de Capoeira”, em 2017, 

Têra juntamente com a Professora Zangada criam o “Movimento Capoeira com Elas”, este já na quarta 

edição, movimento que tem como objetivos a socialização das mulheres capoeiristas; a valorização das 

mulheres, dentro e fora da roda de Capoeira; a conscientização das mulheres sobre a postura adequada no 

âmbito da Capoeira, do trabalho e social de forma geral; bem como, a compreensão, por parte das 

mulheres, de que não basta querer ser respeitadas, mas que precisam lutar e se impor diante das situações 

e dificuldades do dia a dia, no sentido de conseguir o respeito desejado 

Segundo Têra (2020), especificamente na quarta edição do movimento, ocorrido no dia 08 de 

Março de 2020, no Encontro dos Rios em Teresina-PI, foi identificado um ponto negativo no mesmo, os 

mestres realizaram uma roda paralela para os homens, ao lado da roda das mulheres, com instrumentação 

e musicalidade diferente da roda das mulheres, que já estava ocorrendo. Demonstrando, assim, a 

dificuldade, ainda existente, por parte dos homens, de integração e aceitação nos movimentos liderados 

por mulheres. A contramestra Têra (2020), destaca, no entanto, que o Movimento está sendo muito bem 

aceito pelas mulheres capoeiristas e ganhando o respeito e consideração da sociedade e que 

gradativamente, os homens estão aceitando o movimento e se integrando ao mesmo. 

As narrativas de Têra (2016; 2020), analisadas no estudo, denotam que ela, assim como outras 

mulheres capoeiristas teresinenses, representam, constituem e determinam sentidos e significados a suas 

práticas na Capoeira de forma positiva, enquanto dinâmica e contribuição relevante para o universo dessa 

arte-cultura, por meio de suas lutas, conscientização e, em alguns casos, por meio de ferrenha luta para a 

superação de imposições internas e externas, passando a ser reconhecida  e valorizada, inclusive, 

ganhando destaques nestes cenários, predominantemente masculino, machista e sexista, como bem revela 

a forma abrupta com que o Intercâmbio Cultural Feminino de Capoeira, coordenado por Têra, foi 

encerrado e praticamente ‘’sepultado’’ dos cenários da Capoeira em Teresina, sobre o qual nossa 

personagem prefere guardar incômodo silêncio, não cabendo no corpo dessa pesquisa aprofundarmos tal 

discussão. 

O importante é que as mulheres capoeiristas possam compreender que, por si só, essa luta 

destacada por Têra, no parágrafo anterior, já caracteriza uma Pedagogia, carregada e permeada de 

objetivos e intenções, definindo uma Pedagogia da luta feminina por voz e vez, contra preconceitos, 

machismos, sexismos e quaisquer tipos de violências, além de combater as formas intencionais e 

perversas de invisibilidade de suas presenças a atuações, fomentando, neste sentido, a imersão nos 

cenários da Capoeira e desvelando estas e outras frentes de ocupação e atuação efetiva e significativa. 

Por outro lado, seguindo o mesmo raciocínio e entendimento, nossa análise e interpretação revela 

que as práticas de mulheres, em seu próprio movimento de lutas por espaços e por reconhecimento, tal 

como Têra representa, se constituem em práticas pedagógicas, em formas de Pedagogias Sociais, 

caracterizadas, conforme destacamos, pela intencionalidade, o movimento, as dinâmicas e o fazer, 

encharcados e profundamente marcados de feminilidade, assentadas na insistente e sempre urgente luta 

por respeito, em que se utilizam da estética da Capoeira, acima de uma possível marca sexista, ou seja, de 

seus corpos e estética própria como atributos essenciais, para deixar claro que são mulheres, sim, porém 

são sujeitos capoeiristas possuidoras de características fortes, personalidades definidas, intenções claras e, 

acima de tudo, capacidades e competências forjadas no bojo desta arte, sem perder a ligação significativa 

com suas vidas, enquanto mulheres, mães, esposas, estudantes e profissionais 
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A matéria jornalística do Portal 180 graus, publicada com o título ‘‘SEMEL faz noite de 

premiações para atletas e desportistas de Teresina’’, postada em 10 de dezembro de 2014, as 12:20h 

(OLIVEIRA, 2014), reforça a compreensão acima. A matéria jornalística informa sobre a relevância e 

tradição do Troféu Carlos Said para os esportistas e a comunidade de Teresina, destacando que o troféu 

homenageia os/as melhores do ano em cada esporte, além daqueles/as que contribuíram com a prática 

esportiva de alguma forma, cuja cerimônia contou com atletas e desportistas de várias modalidades 

agraciados com a premiação de reconhecimento por suas atuações, realizações e contribuições para o 

esporte na cidade. 

Os/as vencedores/as foram escolhidos/as pelos representantes das federações de cada modalidade 

incluída na premiação, sendo premiados, também, autoridades do poder público, representantes da 

Capoeira, personalidades e os atletas das competições realizadas pela Prefeitura de Teresina. Para além de 

homenagear atletas e pessoas que contribuíram positivamente para o esporte, o evento é uma tradição da 

cidade de Teresina que ressalta e valoriza o trabalho, a dedicação e a disciplina de pessoas esportistas e 

comprometidas com a difusão e o papel social do esporte, sempre mantendo o diálogo com as federações 

e valorizando quem se envolve e se compromete efetivamente. 

Têra é destacada na matéria em registro imagético recebendo a premiação do Prefeito de Teresina, 

sendo reconhecida na categoria ‘‘Homenagem Especial’’, a qual reconhece e premia pessoas que tiveram 

participação efetiva e marcante, não somente em uma modalidade ou evento específico, mas em várias 

intervenções e realizações durante o ano com impacto social e educativo, cabendo a Têra o 

reconhecimento por sua presença à frente do Intercâmbio Cultural Feminino de Capoeira, suas aulas no 

Projeto Gingando com Cidadania, além de presença em eventos esportivos nas praças de comunidades de 

Teresina, com Capoeira e Dança na Praça, envolvendo, especialmente, mulheres de cada comunidade, 

arrastadas pela liderança de dessa mulher. 

Centrados nas fontes destacadas o trabalho traz à baila, que as mulheres, tendo a capoeirista negra, 

mãe e professora, contramestra Têra como personagem fundamental, conquistam espaços, antes somente 

permitidos aos homens, assumindo a autoria de suas histórias, até pouco tempo escrita somente pelos 

homens, além de assumirem a liderança de grupos e escolas de Capoeira como protagonistas, por meio de 

Pedagogias Sociais que emergem como ferramentas sociais de afirmação e identidade, movimento este 

que se inicia em seus próprios grupos, muitas vezes, conforme suas narrativas lugar em que o 

preconceito, via machismo, se mostra de forma mais efetiva e ferrenha, para em seguida, por competência 

e consciência plena de seus propósitos, assumirem lugar central no universo da Capoeira teresinense, em 

um movimento impossível de recuar que cresce e se solidifica ininterruptamente. 
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5. Considerações Finais 

 

A história das mulheres na capoeira assim como em diversos grupos da sociedade foi e ainda hoje 

é fortemente marcada pelo machismo e discriminação. Mas ao analisarmos a história e o legado social e 

educacional deixado por Teresinha de Jesus Lima dos Santos, conhecida na capoeira como Têra, uma 

mulher, mãe, negra e capoeirista, observa-se que, apesar que de forma lenta, a mulher vem ganhando 

espaço e reconhecimento nesses grupos. 

O aprofundamento rigoroso nas fontes bibliográficas e documentais encontradas contribuiu para a 

tessitura do legado de Têra. Sua contribuição no universo da capoeira foi significativamente importante. 

Apesar de inicialmente não ter interesse em ministrar aulas na capoeira por falta de tempo pois trabalhava 

no comércio a semana inteira, acabou atraída pelo compromisso de contribuir na formação de crianças e 

jovens, tendo a capoeira como ferramenta pedagógica. 

Ao adentrar nesse mundo, promoveu mudanças que refletem até os dias atuais na vida de muitas 

pessoas, ganhando notoriedade e trazendo visibilidade para as mulheres capoeiristas, principalmente ao se 

tornar contramestra da capoeira, desenvolvendo projetos que atendem, não só a seus alunos, mas as 

famílias e as comunidades. Inseriu a capoeira em outros projetos e foi premiada algumas vezes por seu 

trabalho. Demonstrando assim a ascensão feminina em vários espaços e também rompendo barreiras e 

visões de uma capoeira marginalizada, contribuindo, notadamente com sua militância, para que a capoeira 

passasse a ser percebida como uma prática social e pedagógica de valor e significado elevado. 

A partir dos achados de sua trajetória, podemos afirmar que, atualmente é bem mais fácil uma 

mulher ministrar aulas de capoeira e assumir a liderança de grupos, porém isso não deve servir de motivo 

para acomodação e sim para buscar mais espaço e visibilidade das mulheres, principalmente de mulheres 

negras afim de se tornarem sujeitos ativos nessa caminhada. 

Podemos concluir nossa pesquisa, firmando que Têra, assim como outras mulheres capoeiristas 

estão escrevendo suas próprias histórias antes escritas só por homens, estão ocupando lugares que antes 

só eram ocupados por homens. Deixando seus legados, traços, personalidades e suas lutas enraizados 

nesse grande universo, contribuindo para a construção de uma capoeira e, consequentemente, de um 

mundo mais democrático e igualitário. 
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7 Parecer do orientador 

 

O relatório atende plenamente a todos os elementos exigidos pela PROP/Programa PIBIC, 

constando do relato, pormenorizado e fiel, de todas as atividades desenvolvidas durante a vigência do 

Projeto, acompanhadas e coordenadas por minha pessoa. Ressalto que o desempenho da 

bolsista/pesquisadora foi muito bom, demonstrando interesse e acentuado grau de autonomia, bem como 

se apropriado das habilidades e conhecimentos pertinentes ao processo de pesquisa acadêmico-científica 

em Ciências Humanas/Educação. Na escrita do relatório, acompanhada e orientada integralmente, 

demonstrou capacidade de síntese e criticidade o que atende aos propósitos do programa. Neste sentido, 

emito parecer de Aprovação do presente relatório. 
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8 Outras atividades: Participação em Seminários, Congresso, etc.; Publicações de artigos; Outros 

8.1 Participação no VI CONGEAFRO, UFPI, 06 a 08 de 2019 (comunicação oral e publicação de resumo 

nos anais) 
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