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Pedagogo (UFPI), Espe-
cialista e Supervisão Es-
colar (UFPI), Mestre Em 
Educação (UFPI), Doutor 
em História da Educação 
(UFC), Pós-Doutoramen-
to em História e Memó-
ria da Educação Brasileira 
(UFPB); Professor Asso-
ciado I/DE da Universi-
dade Estadual do Piauí/
UESPI; Coordenador do 
Núcleo de Pesquisas em 
História Cultural, Socie-
dades e História da Educa-
ção Brasileira/NUPHEB; 
Membro do PPG Mestra-
do Interdisciplinar Socie-
dade e Cultura/UESPI.

 Descrever as experiên-
cias de pesquisar exige, antes de 
tudo, situar nosso lugar de in-
vestigação, escrita e produção, 
situado na área das Ciências 
Humanas, tomando a educação 
enquanto campo do saber por 
onde trafegamos, mais especifi-
camente a Pedagogia, a partir da 
qual nos utilizamos de múltiplos 
olhares e abordagens acerca de 
práticas educativas, dada a ri-
queza e a amplitude de possibi-
lidades que a Pedagogia carrega, 
dentre as quais destacamos etnia 
e raça, gênero, cultura e socieda-
de, quase sempre tomando a Ca-
poeira como abordagem central. 

 Nossos diálogos acadê-
micos tendem a se ancorar nas 
teorias e abordagens caracterís-
ticas do conhecimento históri-
co, sobretudo da Nova História 
Cultural e da História Social, 
enfatizando estudos biográfico e 
autobiográficos, narrativas orais 
e escritas e, mais recentemente, 
teoria dos Quadrinhos, a partir 
dos quais desenvolvemos inúme-
ras pesquisas sustentadas no ri-
gor acadêmico-científico sem, no 
entanto, negar os trânsitos possí-
veis com a com a realidade social 
próxima e distante, propondo 
novos olhares e produzindo no-
vas compreensões e novos conhe-
cimentos acerca desse processo.

 Este escrito se detém so-
bre os estudos de gênero femi-

nino, centrados no feminismo 
negro e destacando a atuação de 
mulheres negras e capoeiristas, 
a partir de suas próprias con-
cepções e experiências, tendo 
como palco o cenário da capo-
eira teresinense. Estes estudos 
vêm se desenvolvendo desde o 
ano de 2005, tendo como moti-
vação a inquietação de mulhe-
res capoeiristas venezuelanas 
que vieram à Teresina partici-
par de um evento internacio-
nal de Capoeira e aqui desta-
caram o acentuado machismo 
presente nessa prática cultural.

 Este impulso curioso e 
inicial me provocou e desafiou 
a imergir no campo teórico do 
feminismo negro, por meio de 
escritos das mulheres negras do 
mundo todo, especialmente, da 
África e América do Sul, e que 
expressavam seus gritos e suas lu-
tas a partir de práticas de resistir 
e insistir em várias frentes e lu-
gares diversos, em um referencial 
teórico condizente, pertinente e 
em movimento constante, que se 
dinamiza e se renova a cada ano.

Robson Carlos da Silva 
(Mestre Bobby) 

Gênero e Práticas Femininas: mulheres negras e capoeiristas de Teresina/PI



 Partindo deste imergir 
radical nas teorias sobre as prá-
ticas e atuação de mulheres ela-
borei projetos e desenvolvi várias 
pesquisas com mulheres, mere-
cendo citação um projeto atual 
que se detém sobre as Histórias 
em Quadrinhos (Hq) nacionais 
para investigar o protagonismo 
de personagens mulheres, negras 
e capoeiristas, buscando enten-
der os sentidos e significados 
atribuídos, nestas narrativas, às 
mulheres enquanto sujeitas de 
suas práticas na  Capoeira, pro-
porcionando diálogos e inter-
faces possíveis com a luta das 
mulheres e as lutas da Capoeira 
enquanto cultura e patrimô-
nio cultural imaterial do Brasil.

 
 Dentre as pesquisas des-
tacarei duas, marcantes dada a 
amplitude e a aceitação acadêmi-
ca e social relevante, com a pro-
dução de escritos publicados em 
livros, anais de eventos e periódi-
cos, bem como apresentados em 
comunicações orais, além de bas-
tante exploradas em seus resulta-
dos nos encontros e publicações 
sociais do universo da Capoeira.

 A primeira, “História So-
cial e Trajetórias de Vida de Mu-
lheres na Capoeira Teresinense”, 
surgindo enquanto investigação 
de natureza documental e pas-
sando a pesquisa de história oral, 
investigou a inserção, atuação e 

participação de mulheres capo-
eiristas nos espaços de práticas, 
especialmente os grupos de Ca-
poeira, dessa arte-cultura, ten-
do como colaboradoras quatro 
mulheres negras, mães e que de-
senvolveram alguma prática pe-
dagógica em seus grupos. Iden-
tificadas por seus respectivos 
apelidos na arte, Têra, Catita, Ma-
lagueta e Oncinha, trouxeram à 
tona, por meio de suas memórias 
e relatos autobiográficos, achados 
interessantes e que desvelaram o 
quanto o machismo ainda impe-
ra no universo de uma arte que 
tanto preza a liberdade pessoal e 
coletiva, porém, com fortes indí-
cios de que as mulheres, a partir 
de suas práticas e insistentes lu-
tas conquistam espaços e conse-
guem vez e voz, espaço e, acima 
de tudo, o respeito enquanto mu-
lheres, capoeiristas e professoras.

 A segunda pesquisa, 
“Mulher, Negra, Mãe, Capoei-
rista: tessituras de memórias e 
o legado educacional e social da 
capoeirista Têra de Teresina/PI”, 
tendo como escopo imergir na 
história de vida da Contramestra 
Têra e, a partir de recortes espe-
cíficos, identificar e ressaltar suas 
atuações, práticas e contribuições 
no universo da Capoeira teresi-
nense, desvelando o legado edu-
cacional e social de uma mulher 
que, além de capoeirista, é negra 
e mãe. A investigação, também, 
teve como base teórica funda-
mental a Nova História Cultu-

ral, tendo a História Oral como 
abordagem teórica específica e 
ancoragem no método autobio-
gráfico. As lembranças e memó-
rias de Têra, relatadas e registra-
das por meio de suas narrativas 
orais foram a fonte principal de 
produção dos dados do estudo.

 Podemos concluir, a par-
tir da escritura desse ensaio que 
os estudos de gênero feminino 
negro, em diálogo com os estu-
dos étnicos e Capoeira abrem 
inúmeras possibilidades para 
a produção de novos olhares 
e estudos inovadores no cam-
po da Pedagogia, superando a 
concepção de que em Pedago-
gia somente se investiga a esco-
la e a educação sistematizada.

 Finalmente, concluo, 
agradecendo o espaço institu-
cional na UESPI, minha casa 
e base para o fomento e rea-
lização das pesquisas citadas, 
disponibilizado pela ASCOM 
e que, certamente, contribui 
significativamente para o reco-
nhecimento e respeito às pes-
quisas desenvolvidas por seus 
professores e alunos, ampliando 
e solidificando, assim, o espaço 
para a criação de novos Progra-
mas de Pós-Graduação/PPG.
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