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RESUMO 

O presente trabalho considera a Capoeira Angola na encruzilhada entre natureza e cultura. A 
capoeira, fenômeno que tem suas origens prováveis no contexto rural, consolida-se, na 
atualidade, nos grandes centros urbanos e em comunidades internacionais, multiculturais. Nas 
últimas décadas, alguns mestres de capoeira estruturam suas vidas em áreas não urbanas, onde 
realizam trabalhos de capoeira junto a práticas como a permacultura, na busca por formas de 
vida mais sustentáveis e integradas à natureza. O projeto Kilombo Tenonde – um centro de 
capoeira angola e permacultura, coordenado pelo mestre Cobra Mansa e localizado no 
município Valença/BA –, identificado como um Espaço Multirreferencial de Aprendizagem, é 
o microcosmo da pesquisa, a partir do qual identificamos outras iniciativas com propostas 
semelhantes. Partimos, assim, da seguinte pergunta de investigação: quais são os elementos 
epistemológicos que podem ser identificados, a partir da Capoeira Angola, na sua intersecção 
com a permacultura? Esta pesquisa está situada no campo de estudos sobre a produção e difusão 
de conhecimentos, mais especificamente na relação entre Cultura e Conhecimento, com a 
proposta de acompanhar o movimento de ampliação dos desafios tomados pelos capoeiristas, 
unindo experiências, princípios éticos, práticas, saberes e fazeres mais ecológicos, solidários, 
humanos e integrados. Este é um campo de estudos em que a produção e difusão de 
conhecimentos é multirreferencial, pois integra saberes de comunidades diversas: de 
capoeiristas, de permacultores e acadêmicos (comunidades tradicionais, técnicas e 
epistêmicas). O percurso metodológico parte do meu lugar como pesquisadora e também 
capoeirista, angoleira, envolvida no campo de estudos. Tomo a própria Capoeira Angola como 
uma possível epistemologia, ancorada na ancestralidade, compreendendo a capoeira como 
filosofia de vida, uma forma de ver o mundo de modo complexo, dinâmico, corporal, artístico. 
Construímos, assim, a proposta metodológica da encruzilhada, na qual nos posicionamos de 
forma implicada na pesquisa, buscando relacionar de diversos ângulos algumas categorias 
interpretativas, tais como: Ancestralidade, Capoeira Angola, Cultura, Natureza, Corpo, 
Permacultura, Multirreferencialidade, Diversidade e Diferença e Interculturalidade. 
Apontamos, com isso, alguns princípios “permangoleiros” tais como: corpo-natureza sagrado, 
corpo-movimento de liberdade, a ginga como arte de (con)viver com as diversidades, corpo-
território ancestral. Esses princípios indicam elementos epistemológicos de uma ancestralidade 
africano brasileira em um movimento inovador e transformador que acontece a partir da 
integração entre a capoeira e a permacultura. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Conhecimento. Ancestralidade. Capoeira Angola. 
Permacultura. 
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ABSTRACT 

 

This work considers the Capoeira Angola at the crossroads of nature and culture. Capoeira, a 
phenomenon that has its probable origins in the rural context, consolidates, nowadays, in large 
urban centers and in international and multicultural communities. In recent decades, some 
capoeira teachers structure their lives in non-urban areas, where they perform capoeira work 
with practices such as permaculture, searching for more sustainable livelihoods and integrated 
with nature. The project Kilombo Tenonde – a Capoeira Angola and permaculture center, 
coordinated by master Cobra Mansa and located in the city Valença / BA –, identified as a 
Multi-referential Learning Place, is taken as the microcosm of the research, from which we 
identified other initiatives with similar proposals. We start, thus, with the following research 
question: what are the epistemological elements that can be identified from the Capoeira Angola 
at its intersection with permaculture? This research is situated in the studies field of the 
production and dissemination of knowledge, specifically the relationship between culture and 
knowledge, with the proposal to follow the movement of expansion of the challenges taken by 
the capoeira practitioners, uniting experiences, ethical principles, practices and knowledge in a 
more environmentally friendly, supportive, humanized and integrated way. This is a study area 
where the production and dissemination of knowledge is multi-referential, because it integrates 
knowledge from diverse communities: the capoeira practitioners, the permaculture practitioners 
and the academics (traditional, technical and epistemic communities). The methodological 
approach considers my role as a researcher and also Capoeira Angola practitioner, involved in 
the studies field. I take Capoeira Angola as a possible epistemology, rooted in ancestry, 
considering capoeira as a philosophy of life, a way of seeing the world in a complex, dynamic, 
body, artistic way. Therefore, we built the methodological proposal based on the idea of 
crossroads, in which we position ourselves in an implicate way in the research, seeking to relate 
in different angles some interpretive categories such as: Ancestry, Capoeira Angola, Culture, 
Nature, Body, Permaculture, Multi-referentiality, Diversity and Difference and 
Interculturalism. We aim, thereby, some “permangoleiros” principles, such as: sacred body-
nature, body-movement of freedom, ginga as an art of living with diversity, body-ancestral 
territory, associated with categories such as integration, interconnection, myth, reversing 
movements and enchantment. These principles indicate epistemological elements of an 
African-Brazilian ancestry, in an innovated and transformative movement that happens from 
the integration between capoeira and permaculture.  

 

KEY WORDS: Culture. Knowledge. Ancestry. Capoeira Angola. Permaculture. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Saudando e pedindo licença aos nossos ancestrais, apresento este trabalho de pesquisa 

que se encontra na encruzilhada entre Natureza, Cultura e Conhecimento. O elo, ao centro desta 

encruzilhada, é a Capoeira Angola, movimento cultural no qual me encontro intensamente 

envolvida, marcando meu lugar de fala como mulher, angoleira. Nesta encruzilhada encontram-

se, mais especificamente, a Capoeira Angola e a permacultura, um sistema de planejamento do 

espaço para a construção de formas de vida mais sustentáveis, aproveitando-se ao máximo os 

recursos disponíveis na natureza e no local e evitando o desperdício. 

Para cheguar a esta encruzilhada, relato alguns caminhos por que passei, desde minha 

infância, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde nasci e cresci. Tendo sida criada em um 

grande centro urbano, minhas vivências em ambientes mais rurais aconteciam durante as férias 

e finais de semana nos interiores do estado.  

No jardim de infância, estudei na Pólen, escola que segue a pedagogia Waldorf1, fundada 

por minha tia no quintal da casa de minha avó. Minha irmã, três anos mais velha que eu, fez 

parte da primeira turma da escola. Depois, a Pólen mudou-se para uma outra casa. Lá, fazíamos 

muitas atividades artísticas, com pinturas, desenhos, música, costura, também aprendíamos a 

fazer pães e biscoitos integrais. Para tudo havia um ritual e músicas – para chegar, para lavar 

as mãos e agradecer a comida, nas brincadeiras fazíamos muitas rodas e as festas eram também 

rituais.  

Na Pólen2 os móveis e brinquedos eram todos feito com materiais não industrializados, 

como madeira, panos, lã de carneiro (com os quais fazíamos bonecas), não havendo nenhum 

brinquedo de plástico. A relação com a natureza, seus elementos, seus tempos, suas magias e 

																																																								
1 “A Pedagogia Waldorf foi introduzida por Rudolf Steiner em 1919, em Stuttgart, Alemanha, inicialmente em de 
uma escola para os filhos dos operários da fábrica de cigarros Waldorf-Astória (daí seu nome), a pedido deles. [...] 
Uma das principais características da Pedagogia Waldorf é o seu embasamento na concepção de desenvolvimento 
do ser humano introduzida por Rudolf Steiner. [...] Ela é uma pedagogia holística em um dos mais amplos sentidos 
que se pode dar a essa palavra quando aplicada ao ser humano e à sua educação. De fato, ele é encarado do ponto 
de vista físico, anímico e espiritual, e o desabrochar progressivo desses três constituintes de sua organização é 
abordado diretamente na pedagogia. Assim, por exemplo, cultiva-se o querer (agir) através da atividade corpórea 
dos alunos em praticamente quase todas as aulas; o sentir é incentivado por meio de abordagem artística constante 
em todas as matérias, além de atividades artísticas e artesanais, específicas para cada idade; o pensar vai sendo 
cultivado paulatinamente desde a imaginação dos contos, lendas e mitos no início da escolaridade, até o pensar 
abstrato rigorosamente científico no ensino médio”. (Disponível em: 
http://www.sab.org.br/portal/pedagogiawaldorf/27-pedagogia-waldorf - Acesso em 21/12/2015). 
2 Posteriormente, a escola Pólen foi crescendo, mudou-se para um terreno grande, com bastante área verde, 
horta, passou a oferecer o ensino fundamental e é hoje uma referência nacional, onde se ministram cursos de 
formação de professores Waldorf. Atualmente o nome da escola mudou para Colégio Rudolf Stainer de Belo 
Horizonte.  
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belezas eram base da pedagogia. Subíamos em árvores, balançávamos em balanços de madeiras 

amarrados nas árvores, construíamos nossas cabanas no meio da natureza, brincávamos muito 

de areia... Posso dizer que essa escola teve grande influência em minha formação e escolhas 

futuras, pelo caminho da arte, por hábitos de vida mais naturais, pelo envolvimento com a 

capoeira e posteriormente o encontro com a permacultura. Não por acaso aqui elegemos o baobá 

para simbolizar esse encontro.  

Pode-se dizer que uma das representações comuns do baobá, enorme árvore sagrada das 

savanas africanas, refere-se à oralidade, como base de transmissão dos conhecimentos em 

comunidades tradicionais africanas, sendo o baobá um dos lugares onde os “tradicionalistas”3 

reúnem-se com a comunidade para compartilhar conhecimentos e saberes. A escolha do baobá 

para intitular este trabalho refere-se à sua simbologia na relação entre a ancestralidade, a 

natureza e a cultura e, em nosso caso mais especificamente, a relação entre a capoeira e a 

permacultura.  

Enquanto vivemos um momento de grande preocupação com os problemas ambientais e 

a destruição da natureza provocada pelo ser humano como consequência da civilização 

moderna, industrial e capitalista, temos, em nosso entendimento da cosmovisão afro-brasileira 

e indígena, uma relação de respeito, conexão e integração com a natureza, tida como lugar 

sagrado. O baobá é um exemplo disso. 

Essa árvore sagrada das comunidades tradicionais africanas, verdadeiro símbolo do 

continente, carrega tantos sentidos quanto podem caber na magnitude do seu porte: ela pode 

chegar a aproximadamente 30 metros de altura e 7 metros de circunferência. Podem chegar a 

viver por tantos anos, séculos ou milênios, que se constituem como ancestrais vivos. São 

capazes de resistir a longos períodos de seca, pois em seu tronco é capaz de concentrar até 

120.000 litros de água, sendo, portanto, o baobá também uma fonte deste bem. Ele possui uma 

copa fenomenal, formada por uma ramificação peculiar de galhos e ramos que mais parecem 

raízes.  

																																																								
3	“Os grandes depositários da herança oral são os chamados “tradicionalistas”. Em bambara, chamam-nos de Doma 
ou Soma, os “Conhecedores”, ou Donikeba, “fazedores de conhecimento”; em fulani, segundo a região, de 
Silatigui, Gando ou Tchiorinke, palavras que possuem o mesmo sentido de “Conhecedor”. Podem ser Mestres 
iniciados (e iniciadores) de um ramo tradicional específico (iniciações do ferreiro, do tecelão, do caçador, do 
pescador, etc.) ou possuir o conhecimento total da tradição em todos os seus aspectos. [...] Um griot não é 
necessariamente um tradicionalista “conhecedor”, mas que pode tornar-se um, se for essa sua vocação. 
(HAMPATÉ-BÂ, 1980, p.174, 175) 
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Assim como os/as capoeiras seduzem os olhares ao andarem na bananeira4 ou seja, de 

pernas para o ar5, o baobá parece que também está em posição de bananeira, seduzindo com 

seu formato de “raízes para o ar”. Tão importante e querida é esta árvore, que em sua 

homenagem há diversos contos, lendas e provérbios. “Os contos e as lendas também são formas 

de passar conhecimento. Assim, atravessam os tempos, embora recebam a tinta de quem conta 

as histórias. Desse jeito chegam até nós, carregando sempre seu profundo sentido.” (GNEKA, 

2005, p. 18) Uma dessas lendas é justamente “A Árvore de Cabeça Para Baixo”, uma história 

da Costa do Marfim. 

Nos primórdios da vida, o Criador fez surgir tudo no mundo. Ele criou 
primeiro o baobá, e só depois continuou a fazer tudo a existir. Mas ao lado do 
baobá havia um charco. O criador havia plantado o primogênito bem perto de 
uma região alagadiça. Sem vento, a superfície daquelas águas ficava lisa como 
um espelho. O baobá se olhava, então, naquele espelho d‘água. Ele se olhava, 
se olhava e dizia insatisfeito: Por que não sou como aquela outra árvore? Ora 
achava que poderia ter os cabelos mais floridos, as folhas, talvez, um pouco 
maiores. O baobá resolveu, então, se queixar ao Criador, que escutou por uma, 
duas horas as suas reclamações. Entre uma queixa e outra, o Criador 
comentava: Você é uma árvore bonita. Eu gosto muito de você. Me deixe ir, 
pois preciso continuar o meu trabalho. [...] O Criador que precisava fazer os 
homens e os outros seres da África, saía andando. E o baobá o seguia onde 
quer que ele fosse. Andava pra lá e pra cá. (E é por isso que essa árvore existe 
por toda a África.) [...]. Até que um dia, o Criador foi ficando irritado, irritado, 
mas muito irritado, pois não tinha mais tempo pra nada. Ficou irado mesmo. 
E aí então se virou para o baobá e disse: Não me amole mais! Não encha mais 
a minha paciência. Pare de dizer que na sua vida falta isso e aquilo. E cala-se 
agora. Foi então que o Criador agarrou o baobá, arrancou-o do chão e o 
plantou novamente. Só que..., dessa vez, foi de ponta-cabeça, para que ele 
ficasse de boca calada. Isso explica a aparência estranha; é como se as raízes 
ficassem em cima, na copa. Parece uma árvore virada de ponta-cabeça! Até 
hoje dizem que os galhos do baobá, voltados para o alto, parecem braços, que 
continuam a se queixar e a implorar melhorias para o Criador. E o Criador, ao 
olhar para o baobá, enxerga a África. (GNEKA, 2005, p. 14) 

 

São conhecidas oito diferentes espécies do baobá, todas do gênero Andansônia, sendo 

seis delas originárias de Madagaskar, uma das extensões subsaarianas e a única que não é 

africana vem da Austrália. Em Moçambique e Angola, o baobá é conhecido como Imbondeiro 

ou Embondeiro. Trata-se de uma árvore de generosidade também magnífica. Além da sua 

grande sombra, é fonte de alimentos, óleo vegetal, remédios, celulose, cabaças e corantes, 

																																																								
4 Movimento da capoeira em que a pessoa se equilibra com as mãos no chão e as pernas para o alto, podendo 
movimentar-se, girar, andar, ou ficar parada na posição.  
5 Remeto ao título da obra de Letícia Vidor de Souza Reis (1997), “O mundo de pernas para o ar: a capoeira no 
Brasil”. 
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retiradas de todas as suas partes (WALDMAN, 2011; PEREIRA, 2011; VAINSENCHER, 

2011). 

As raízes, casca e folhas dessa árvore contém muitas propriedades medicinais. As cascas 

também são usadas como inseticidas para mosquitos. A sua madeira é excelente para fabricar 

instrumentos musicais; do seu cerne, se obtém fibra fortíssima, com a qual se tecem cordas e 

linhas; em certas regiões, as pessoas escavam o seu tronco e utilizam-no como cisterna 

comunitária (WALDMAN, 2011; PEREIRA, 2011; VAINSENCHER, 2011). 

Com tantas benesses naturais, ao baobá foi destinado lugar central em muitas aldeias 

africanas. Estando literalmente no espaço central das aldeias, junto a ele se reúnem conselhos 

de anciãos a contar histórias e transmitir conhecimentos à comunidade, sendo local privilegiado 

de encontros e desencontros destas sociedades. Os baobás são referência na organização das 

relações sociais. Ele testemunha o que se passa na comunidade ao longo de diversas gerações, 

sendo repositórios de experiência ancestral. Torna-se guardião de tradições e árvore 

reverenciada em nome da tradição. Assim, bem mais do que uma árvore, o baobá é, “por 

excelência, o guardião de sentidos e significados endossados pelos povos da África, pelas suas 

sociedades e culturas, seus modos de ser, suas aspirações, expectativas de vida e religiosidade.” 

(WALDMAN, 2011, p.225) 

No Brasil, podemos encontrar o baobá nos estados de Alagoas, Ceará, Goiás, Mato 

Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Estima-se a presença de 16 árvores 

catalogadas em Pernambuco, o estado com a maior quantidade de baobás (VAINSENCHER, 

2011). 

 

Seguindo pelas raízes e galhos do baobá neste trabalho, adentramos no campo de 

conhecimentos da Capoeira Angola. Minha iniciação no universo da capoeira, em 2001, em 

Belo Horizonte, veio abrir meus horizontes que até então, na adolescência, se voltavam a um 

contexto de classe média, branca, de escolas particulares. Logo no ano seguinte, passei a estudar 

na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), cursando Comunicação Social (2002-

2006), e segui direcionando meu caminho profissional para o trabalho social, cultural e 

educativo. Em 2006, iniciei meu percurso na Capoeira Angola, passando a integrar a Fundação 

Internacional de Capoeira Angola – FICA-BH e, no final de 2009, me mudei para Salvador, 

para seguir o aprendizado da Capoeira Angola, continuando a integrar a FICA, agora em seu 
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núcleo em Salvador/Bahia, junto ao mestre Valmir6 e seus filhos, atuais contramestres, à mestra 

Gegê7, e ao mestre Cobra Mansa.  

Em Salvador, realizei uma pesquisa de mestrado8 em Educação pela UFBA, intitulada 

“Saberes e Fazeres da Capoeira Angola: Autonomia no jogo de muleekes9”, na qual pude 

vivenciar a força das transformações que as práxis educativas da Capoeira Angola podem 

proporcionar nas pessoas, por meio do envolvimento em um grupo/comunidade. Reforçou-se, 

assim, minha convicção de que elementos presentes nas práticas formativas de grupos ou 

comunidades fundamentadas em princípios da cosmovisão afro-brasileira – como a relação em 

comunidade, a ritualidade, a oralidade e a ancestralidade – podem trazer contribuições para 

pensarmos em práticas educativas mais inclusivas (ABIB, 2005; ARAÚJO, 1999, 2004; 

OLIVEIRA, 2007a, 2007b; SODRÉ, 1998a, 1998b). 

A pesquisa que realizei durante o mestrado revelou uma experiência em que a capoeira é 

caminho de educação plural e corporal, unindo pessoas de diversas idades, classes, gêneros e 

culturas em grupos, que trazem o sentido solidário e integrado de comunidade, onde os conflitos 

são parte do processo de crescimento de cada um e do grupo. Trabalhos como o do grupo 

estudado revelam possibilidades de atuação, a partir da capoeira, em lutas políticas mais 

amplas, como as lutas anti-racistas, anti-sexistas, contra os preconceitos e discriminações e 

contra as desigualdades sociais.  

Percebi também a proximidade entre a Capoeira Angola e o candomblé, ambos 

trabalhando a educação pelos fundamentos de suas tradições culturais. No caso do candomblé, 

destaco que a relação com a natureza e com os elementos naturais é muito forte, a começar 

pelas características dos Orixás e Inquices, suas divindades que se vinculam justamente aos 

diversos elementos da natureza (fogo, água doce, água salgada, ventos e tempestades, pedras, 

																																																								
6 Mestre Valmir Damasceno, assim como os outros mestres da FICA, Cobra Mansa e Jurandir Nascimento, faz 
muitas viagens ao longo de cada ano, para dar suporte aos diversos núcleos da FICA. Além disso, mestre Valmir 
é reconhecido por seu trabalho como artesão, na produção e comercialização de berimbaus. 
7 Mestra Gegê (Maria Eugênia Poggi) recebeu o título de mestra por seu mestre, Cobra Mansa, em 2015, durante 
o XX Encontro Internacional da FICA em Valença, organizado por ela mesma. Gegê viveu nos EUA por 14 anos, 
onde participou da criação da FICA junto ao mestre Cobra Mansa, tendo o acompanhado e posteriormente 
assumido a responsabilidade pelo grupo junto aos outros então treineis. Ela mudou-se para Salvador/BA em 2010, 
mesmo período em que me mudei para a capital baiana, de modo que tive a sorte de termos construído uma relação 
de amizade, além da relação aluna – mestra.  
8 Realizei um estudo sobre os movimentos de educação desenvolvidos pelo grupo Nzinga de Capoeira Angola 
com crianças e adolescentes da comunidade quilombola, Alto da Sereia, em Salvador/BA. 
9	Utilizei o termo muleeke para me referir ao grupo de crianças e adolescentes do grupo Nzinga de Capoeira 
Angola, pois, além de ser o termo que nomeia o trabalho realizado com eles, “Projeto Ginga Muleeke”, é um 
termo usualmente utilizado no dia-a-dia entre os integrantes e mestres do grupo. Um dos significados desse termo 
é, “do quibundo muleke, garoto, filho, correspondente ao quicongo mu-léeke, criança e da mesma raiz de nléeke 
(pl.mileke), jovem, irmão mais novo”. (LOPES, 2003. p.153). 
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etc). Assim, o candomblé influencia grupos de capoeira e capoeiristas que se aproximam dos 

terreiros e com eles aprendem e se aproximam mais da natureza, dos ciclos vitais, da 

compreensão mais ampliada e respeitosa com o planeta, o universo e com a ancestralidade.  

Neste trabalho, tomamos a Capoeira Angola, na encruzilhada com a permacultura, não 

mais somente como referência a um campo de estudos (no caso do mestrado, a Educação), mas 

reconhecendo a própria capoeira como um campo de estudos, multirreferencial, polilógico, 

plural.  

A encruzilhada que interliga a capoeira e a permacultura é uma encruzilhada entre 

saberes/conhecimentos acadêmicos, técnicos, populares, tradicionais e artísticos, portanto um 

campo de pesquisa multirreferencial. Podemos compreender a multirreferencialidade como 

uma perspectiva que considera diversos sistemas de referência, entendidos como complexos 

teórico-metodológicos que nos permitem entrar em contato com o mundo para a produção do 

conhecimento. Esses sistemas de referência englobam os sistemas científicos, mas também 

outros, como a religião, a mística, a mítica, o senso comum, as tradições, a política, a ética, a 

estética e assim por diante (FRÓES BURNHAM, 2001).  

Essa perspectiva questiona a excessiva fragmentação e compartimentalização do 

conhecimento nos diversos campos científicos, que veio se intensificando ao longo do tempo 

(FRÓES BURNHAM, 2012). A multirreferencialidade surge de uma reflexão sobre a prática, 

é uma abordagem que assume a hipótese da complexidade do real. A noção de complexidade 

se opõe à ambição simplificadora, marcadamente cartesiana, de dividir o problema; é a crítica 

ao pensamento disjuntivo e disciplinar, que marca nosso conhecimento. Reconhecer a 

complexidade como fundamental a uma região do saber é, então, defender um caráter holístico 

da realidade estudada, e a impossibilidade de sua redução por cortes, por decomposição em 

elementos mais simples (ARDOINO, 1991). Questiona a ideia de que o processo científico 

consistiria no movimento do complexo para o simples, como se o complexo fosse o complicado, 

caótico, pré-científico.  

A multirreferencialidade propõe uma abordagem diferente da 

inter/transdisciplinariedade, pois não compartilha a ideia de “integração (soma) de 

conhecimentos; ao contrário, postula o luto do saber total, posto que quanto mais se conhece, 

mais se cria áreas de não-saber. Quanto maior é a área iluminada, maior será a área de sombra.” 

(FRÓES BURNHAM, 2011, p.48). Assim, essa perspectiva assume sua provisoriedade e seus 

limites em relação às possibilidades de dar conta da pluralidade do conhecimento na 

complexidade do real, como diz também René Barbiér, ao afirmar que: 
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A compreensão, sempre provisória, e a transformação, sempre arriscada e 
incerta, da realidade social – verdadeiro laboratório ao ar livre da prática 
sociológica [...] – supõem como instrumentação privilegiada a elaboração e 
implantação de capacidades de análises multidimensionais e 
multirreferenciais. [...] no intuito de que todos os membros dos “coletivos” 
interessados retomem ampla e atualizadamente a faculdade de interrogação e 
de transformação sociais. (BARBIÉR, 1985, p.24) 

	
A Capoeira Angola pode ser pensada como uma epistemologia, compreendida como 

filosofia de vida, forma de ver o mundo de modo integrado, complexo, dinâmico, corporal, 

artístico e também multirreferencial. Ela nos mostra que é preciso inverter as lógicas, 

desconstruir, criar, re-criar, encontrar brechas e linhas de fuga para o exercício da liberdade. 

Esse seria o sentido maior de falar desde este lugar, já que a capoeira angola é, ela mesma, 

criadora de mundos (OLIVEIRA, 2007). É, portanto, uma potência de transformação, de 

educação inclusiva, questionadora, que valoriza a diversidade. É um campo do conhecimento 

que se constrói nas relações diárias de convivência em grupos e comunidades, onde os desafios, 

intrigas, conflitos, disputas de poder, egos, são elementos constituintes dos processos 

formativos coletivos.   

Uma das referências dentre as diversas linhagens da Capoeira Angola que se destaca nesta 

comunidade é o Mestre Pastinha10, a quem recorro para dar início a esta roda, refletindo sobre 

a concepção de corpo e sua relação com a proposta epistemológica aqui trabalhada. Ele diz: 

“Amigos, o corpo é um grande sistema da razão. Por detrás de nossos pensamentos acha-se 

um Sr. Poderoso, um sábio desconhecido.”11 Se o corpo é, em si, um grande sistema da razão, 

ele é entendido de modo integral, sendo este um dos princípios filosóficos que podemos inferir 

dos escritos de mestre Pastinha12. 

Para muitos(as), Pastinha assumiu, junto a outros mestres e a seus discípulos, o 

papel de organizar , registrar  e defender  pr incípios éticos e filosóficos da Capoeira Angola, 

buscando valor izar  a ar te em seus aspectos educacionais e humanísticos, alinhados na 

relação mestre/discípulo como referência de grupos que seguem sua linhagem. Podemos 

imaginar  sua atuação como um tronco de baobá, de onde saíram – e continuam saindo – 

																																																								
10 Vicente Ferreira Pastinha (1889 – 1981) é filho de uma baiana, sacerdotisa do candomblé, com um comerciante 
espanhol. 
11 DECÂNIO FILHO, 1997, p.9. (Dr. Decânio Filho (1997), conhecido Mestre Decânio, foi quem organizou e 
publicou os manuscritos de Mestre Pastinha). 
12 Em seus manuscritos encontra-se um precioso material onde se mantém viva parte das suas ideias. Mestre 
Pastinha também escreveu um livro intitulado Capoeira Angola. Muitos pesquisadores referem-se aos escritos e 
ao legado deixado por M. Pastinha para ampliar conhecimentos da capoeira. Outra fonte de informações sobre este 
mestre, muito conhecida no universo da capoeira, é o vídeo documentário “Mestre Pastinha, uma vida pela 
capoeira”, de Antônio Carlos Muricy. 
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diversos galhos, formando uma verdadeira árvore genealógica que liga mestres e 

discípulos, na transmissão dos conhecimentos passados de geração em geração13. 

Além de mestre Pastinha, recorremos a autores que realizaram suas pesquisas também 

desde dentro, sendo pesquisadores e também capoeiristas, em sua maioria, da linhagem14 de 

Mestre Pastinha: Rosângela Araújo (2004) ou mestra Janja; Eduardo Oliveira (2007a, 2007b), 

Pedro Abib (2005), Sandra Petit (2015), Paula Barreto (2005, 2015), Flávia Diniz (2011, 2015). 

Desses autores, destaco análises que contribuem para compreender a Capoeira Angola, ligados 

à suas matrizes culturais africanas, tais como: a temporalidade circular e não-linear; os rituais 

na ligação com os aspectos míticos e sagrados, como a força vital; a oralidade, mais presente e 

significativa que a palavra escrita; e a memória, como lugar onde são guardados os saberes e 

conhecimentos e onde se afirma a identidade coletiva, sendo a ancestralidade fundamental na 

construção do imaginário do grupo e a comunidade como o chão onde se encontram e inter-

relacionam os sujeitos da cultura.  

Além deles, dialogo Vanda Machado (2013), educadora que traz a referência do 

candomblé. Como referenciais sobre questões históricas da capoeira, dialogamos 

principalmente com Frede Abreu (2005), Carlos Eugenio L. Soares (2002) e Liberac Pires 

(2005).  

Podemos localizar este trabalho na linhagem de pensadores que inauguram uma forma de 

pesquisar que valoriza seu lugar de fala desde dentro, sendo ao mesmo tempo pesquisadores e 

membros de comunidades que se referenciam nas matrizes culturais africanas recriadas no 

Brasil, como é o caso dos autores supracitados. Nessa perspectiva, busca-se não falar sobre o 

outro ou pelo outro, mas desde o próprio lugar de pertencimento (negros, mulheres, povos de 

santo, capoeiristas e assim por diante), assumindo-se tal lugar e uma perspectiva singularizada 

– que não se supõe universal.  

Esse é o sentido pelo qual recorremos à categoria ancestralidade. Tomamos, para tanto, 

autores como Eduardo Oliveira (2007a, 2007b); Muniz Sodré (1988a, 1988b) e Marco Aurélio 

Luz (2000), que defendem a existência de uma linha de continuidade – um continuum – de 

determinados princípios e valores negro-africanos15, existentes em locais para onde os africanos 

foram levados, na diáspora, com foco no Brasil; Norval Cruz (2011), em sua obra Consciência 

																																																								
13 Ver Anexo A – Árvore Genealógica da Capoeira Angola. 
14 Termo comumente utilizado entre os membros da comunidade da Capoeira Angola, para se referir ao seu 
pertencimento dentre os diversos mestres e suas filosofias de ensino ao longo das gerações.  
15 Estes dois autores dão destaque à cultura Iorubá, tendo eles vínculos com terreiros de candomblé Nagô, sendo 
que Sodré (1988a, 1988b) também faz referências aos povos Banto.  
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Corporal e Ancestralidade Africana; Vanda Machado (2013); Sandra Petit (2015), que propõe 

o conceito de dança afro-ancestral; Fu-Kial (1997), que discorre sobre A visão Bântu Kôngo da 

Sacralidade do Mundo Natural; Amadou Hampâté-Bâ (1980), que discorre sobre tradições 

orais africanas da região de savana ao sul do Saara; Wilson do Nascimento Barbosa (1994), 

sobre a dinâmica das culturas afro-brasileiras, tomando especialmente a ginga como categoria 

analítica.  

A proposta epistemológica escolhida para este trabalho toma, portanto, a própria Capoeira 

Angola como lentes privilegiadas. A ancestralidade é um dos alicerces da filosofia angoleira. 

A referência à ancestralidade diz quem somos nós. Pensar no processo de formação identitária 

sem a referência à ancestralidade é como pensar em uma árvore sem raiz. A referência à 

ancestralidade implica em conhecer e reconhecer-se na construção de sua própria história de 

vida.  

A necessidade de enfatizarmos as matrizes africanas em nossa cultura se justifica pela 

depreciação, invisibilização e negação histórica da cultura negra em nosso país, fruto do sistema 

colonialista e escravocrata, bem como a negação das matrizes africanas como campo de 

conhecimento epistemológico. Preconceito e discriminação que geraram um grande 

desconhecimento da riqueza dos conteúdos que herdamos das matrizes africanas, relacionados 

à vida, ciência, espiritualidade, natureza, à cultura, à filosofia, à relação entre pessoas e à 

história da humanidade.  

Vivemos, portanto, uma cultura como tradição reterritorializada numa 
reinterpretação particular da civilização africana no território brasileiro e já 
não necessariamente nos terreiros e quilombos. Estamos estabelecidos dentro 
do conjunto de princípios e valores praticados por esses grupos de re-
existência e tradição. Tradição, memória viva de um povo, onde nem o tempo 
nem o espaço se apresentam como um limite. Os valores que garantiram a 
integridade, a vida e a dignidade de nossos ancestrais escravizados continuam 
a criar caminhos de libertação. (MACHADO, 2013, p.94) 

	
Assim, a ancestralidade é reconhecida não para defender uma pureza das tradições ou 

apego inquestionável a um passado longínquo, mas pela defesa dos sentidos políticos e 

filosóficos da Capoeira Angola que, neste caso, são constantemente atualizados pela 

comunidade. Afirmar a cultura negra é, portanto, uma forma de luta contra o racismo. Segundo 

Araújo (1997, p.211), 

As inferências da Capoeira Angola acentuam o indivíduo, permeável, sujeito 
construtor/criador e identificado com valores de ancestralidades nos quais a 
vivência nas suas tradições valoriza, nestes, o estabelecimento de laços 
afetivos e de familiaridade, integrados numa ambiência comunitária [...]. 
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A ancestralidade remete não ao passado descolado do presente e do futuro, pois deve ser 

compreendida a partir da ideia do tempo circular, não-linear, onde passado, presente e futuro 

estão intrinsecamente conectados. Remete ao reconhecimento de valores e sentidos que nos 

conformam, que dão sentido à nossa auto-percepção no mundo. “Ancestralidade que envolve a 

dimensão espiritual, passando pelo corpo e pela natureza”. (MACHADO, 2012, p.94). 

Essa epistemologia constrói-se (e se desconstrói) a partir do corpo. Corpo, que diz da 

experiência, colada à produção dos conceitos e à “fabricação de mundos”. Retomando a frase 

de mestre Pastinha, no início desta sessão, destacamos a impossibilidade de separar dimensões 

como corpo e natureza, natureza e cultura, e assim por diante. Ou seja, “o corpo é já a 

materialização da cultura e sua existência é um fenômeno da natureza”. (OLIVEIRA, 2007, 

p.146). 

Essa concepção de corpo valoriza o sentimento, o improviso, a intuição, a vivência, o 

tempo natural, as singularidades das estruturas, aspectos pouco valorizados pelo modelo de 

ciência calcado na sistematização, explicação e esquema, que ainda perduram em nossos 

tempos, como diz Oliveira (2007a, p.119): 

O corpo construído se erige como signo identitário da tradição africana16: é 
um corpo negro que se arquiteta. Porém, pelo contexto onde tudo isso 
acontece, o signo da africanidade é mais um desconstrutor do que um 
construtor de regimes. Veja: baseado na ideia geral de africanidade, que aqui 
funciona como um significante flutuante, desestrutura-se o corpo da 
racionalidade moderna ocidental (vertical, estático, linear, rígido, teleológico; 
que privilegia o cognitivo) para afirmar o corpo da ancestralidade africana, 
que ressalta a horizontalidade, as dobras, o baixo-corporal e o movimento. [...] 
mais para improviso e programa do que para repetição e esquema. 

A Capoeira Angola nos permite, assim, pensar em uma noção de desenvolvimento 

humano que considera o corpo, o espírito e o meio natural como elementos integrados em um 

processo que deve acontecer de forma comunitária, coletiva, solidária, inclusiva, respeitosa ao 

ritmo da natureza, aos outros e a si mesmo. Nesse sentido, Jorge Conceição (2009, p.12) diz:	

Poderíamos até afirmar que a capoeira pode ser identificada como um método 
pedagógico de base filosófica ecológica (ancestral) e com conteúdos que se 

																																																								
16 Utilizamos a referência à África como uma categoria explicativa, que se refere mais a uma África mítica 
(OLIVEIRA, 2007b, p.30), - utilizada tanto por membros de comunidades negras brasileiras, de tradições como 
as religiões de matriz africana e a Capoeira Angola, como por intelectuais da cultura negra, afro-brasileira - como 
signo de afirmação da identidade negra no Brasil. Não pretendemos, com isso, uniformizar o vasto e heterogêneo 
continente africano, do qual poderíamos destacar, com OLIVEIRA (2007b), os Kêtus (cujos rituais são 
identificados como jêje-nagôs e a língua Iorubá), Bantos e Fons como principais povos africanos que participaram 
da construção da diversa e complexa cultura afro-brasileira.  



	
	

25	

aplicam a várias circunstâncias; por isso, este domínio da natureza corporal é 
também, sabedoria para se relacionar com o ambiente integral. 

	
A ginga, na Capoeira Angola, simboliza essa epistemologia de matrizes africanas, na 

forma como é constantemente (re)construída aqui no Brasil. A ginga, o movimento mais básico 

da capoeira, ensina os primeiros passos para um iniciante, mas também traz toda a 

complexidade do movimento dinâmico, que vai sendo aos poucos e constantemente 

incorporado por cada um(a), formando talvez a maior marca identitária da singularidade do 

capoeirista. Ao longo de quinze anos de vivência na capoeira, sigo aprendendo, incorporando 

e transformando a minha ginga nos movimentos do meu corpo e da minha vida. Sua 

dinamicidade permite a criação, o movimento constante e a concomitância entre aspectos 

aparentemente contraditórios. Ela interliga movimentos os mais diversos, no jogo da capoeira, 

mas também no jogo do pesquisar e do devir. 

Mestre Pastinha fala sobre a potência da ginga, na luta contra o opressor, em sua 

propriedade de iludir e ludibriar, tanto na capoeira como no candomblé:  “[...] o candobre é para 

da volta no corpo, que eles diziam, ginga meu fio, pra dibra das garras do agressor.” (DECÂNIO 

FILHO, 1997, p.56) “[...] para iludir, é ativos, é mais gingada, é mais manhosa, muita 

artimanha.” (idem, ibid., p.79). 

	
A ancestralidade é fundante a uma epistemologia que se faz a partir do corpo e de sua 

ginga. O mestre e poeta Pastinha diz: “o que tenho em meu corpo é a minha arte.” (DECÂNIO 

FILHO, 1997, p.13). Busca-se (in)corporar a ginga, como atitude filosófica de vida, incluindo 

a pesquisa: gingar, diante das diversas situações, desconstruindo ideias lineares, mecânicas, de 

causas e efeitos, ideias fragmentárias, que separam o corpo da produção de conhecimentos.  

A capoeira angola, por manter os fundamentos da ginga, é um regime 
semiótico que fornece os elementos suficientes para ler o mundo. Ler o mundo 
é um modo de criá-lo. É uma leitura que não fica refém dos olhos; uma leitura 
de corpo inteiro, integrada, dinâmica, fluente. Com efeito, a roda de capoeira 
é uma usina que fabrica mundos. A cada roda, a cada jogo, gesta-se uma nova 
singularidade e a cada singularidade gerada desborda-se outras possibilidades 
do vir-a-ser. (OLIVEIRA, 2007a, p.191) 

 

Gingar no jogo da vida implica em criar saídas para movimentos inesperados, como virar 

de ponta-cabeça, invertendo relações de poder e conceitos. Ginga que é singular e tem um jeito 

próprio de se movimentar, de entrar no ritmo e quebrá-lo, de lutar dançando, de ser firme com 

leveza, de encontrar o equilíbrio no desequilíbrio. É preciso gingar diante dos paradoxos e 

complexidades da vida, dos saberes, do pensamento. 
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O encantamento é também fundamental na construção dessa lente epistemológica, e para 

a própria escolha dos caminhos da pesquisa. Encantamento que nos abre para as magias e 

mistérios, que se encontram presentes nos jogos da Capoeira Angola, portanto não se 

desvinculam do nosso fazer ciência. Encantamento que gera movimento para investigar 

vivenciando um contexto e com ele também se desencantar, descontruir-se, lançar-se no desafio 

de criar mundos, com suas várias faces, contraditórias, perversas e potencialmente 

transformadoras para a busca de justiça.   

 

Foi pela força do encantamento, no caminho da capoeira, que me aproximei do Kilombo 

Tenonde 17 , um centro de permacultura e capoeira angola localizado no município de 

Valença/BA. Antes de me mudar para Salvador, vim para a Bahia no início do ano de 2009 

para participar do evento IV Permangola, no Kilombo Tenonde, sob a coordenação do mestre 

Cobra Mansa18. O que me levou até lá foi principalmente poder conviver e aprender a capoeira, 

especialmente, com o mestre Cobra Mansa, além da curiosidade em conhecer o local e ter novos 

aprendizados, relacionados ao cultivo da terra. Aquele foi meu primeiro contato com a 

permacultura e, a partir dali, como que se abriu um mundo de saberes fundamentais, em relação 

aos quais me dei conta de estar tão distante, em minha trajetória de vida urbana.  

Por outro lado, percebi que reflexões em torno da questão ambiental de alguma forma já 

faziam parte da minha história de vida, pela influência da família. Minha mãe, engenheira civil 

de formação, trabalha com questões socioambientais, nos ensinou a ter uma alimentação mais 

natural, a separar o lixo em casa, tendo sido uma das coordenadoras da implantação do 

programa de coleta seletiva de lixo em Belo Horizonte. Meu pai morou durante mais de dez 

anos na fazenda de meu avô, 60 km distante de Belo Horizonte, onde, junto ao meu tio 

(professor da UFMG na área de agroecologia), implantou um sistema de agricultura orgânica 

no início dos anos 1980, época em que muito pouco se falava sobre sustentabilidade no Brasil.  

Após conhecer o Kilombo Tenonde, visualizei, então, o potencial da conexão da Capoeira 

Angola com questões ambientais, na perspectiva da produção e difusão de conhecimentos 

transformadores. Daí surgiu a motivação para iniciar este projeto de pesquisa, posicionando-

																																																								
17 “O Kilombo é localizado em Bomfim, um vilarejo pequeno próximo da cidade de Valença/BA. A área tem 
floresta nativa, junto a áreas de agricultura e áreas reflorestadas”. Disponível em: http://www.kilombotenonde.com 
– Acesso em 30/09/2011.	
18	Mestre Cobra Mansa, um dos mestres de capoeira angola internacionalmente conhecidos, viveu por 14 anos nos 
Estados Unidos ensinando Capoeira Angola, onde criou a Fundação Internacional de Capoeira Angola (FICA), 
em 1995 - organização da qual eu faço parte, desde 2006. Formou-se mestre por Mestre Moraes, tendo aprendido 
com outros mestres antigos, como Mestre João Grande, pertencendo assim à linhagem de Mestre Pastinha. 
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me na encruzilhada que abre caminhos e relaciona aspectos da capoeira e da permacultura na 

produção e difusão do conhecimento, assim como a encruzilhada entre saberes acadêmicos, 

técnicos, populares, tradicionais e artísticos. No processo, me deparei com diversos riscos e 

desafios neste lugar da encruzilhada, onde me constituo em múltiplos papéis, como capoeirista 

angoleira, pesquisadora, mulher, criada no ambiente urbano, amante da música e da natureza.  

Um dos aspectos que me chamou a atenção na relação capoeira e permacultura diz 

respeito ao contexto dos antigos mestres de capoeira e sua relação mais aproximada com 

ambientes mais rurais e naturais. A própria etimologia da palavra capoeira nos remete ao 

contexto rural, sendo um de seus significados “mata”, ou “mato rasteiro”19 (REGO, 1968; 

ABREU, 2005). Mas a capoeira vai consolidar-se nos grandes centros urbanos e a partir deles 

produz um processo de internacionalização e migração, especialmente dos anos 1990, que 

resulta na formação de comunidades internacionais, multiculturais, que produzem olhares e 

conhecimentos interculturais. 

A quantidade de capoeiristas angoleiros(as) vem crescendo em grandes proporções, nos 

últimos trinta anos. Prova disto é que a partir da década de 1980 a Capoeira Angola, que estava 

quase se extinguindo, com seus velhos mestres em situações precárias de vida, começou a se 

revitalizar e, atualmente, tem adeptos nas diversas regiões do mundo, majoritariamente 

concentrada nos grandes centros urbanos. Este é o caso da Fundação Internacional de Capoeira 

Angola20 – FICA, criada pelo Mestre Cobra Mansa, em Washington DC (Estados Unidos), que 

tem atualmente diversos núcleos espalhados pelo mundo.  

 Nas últimas décadas, seguindo um movimento de retorno, inicia-se um processo de 

refluxo de alguns sujeitos, líderes (mestres) e alunos, que estruturam suas vidas em áreas mais 

rurais e começam a formar uma nova comunidade, a partir de dentro da comunidade da capoeira 

e para além dela, que vêm buscando formas de vida mais sustentáveis e integradas à natureza. 

																																																								
19 Trataremos mais detidamente sobre as origens do termo capoeira no Capítulo 1.  
20 A Fundação Internacional de Capoeira Angola (FICA) é uma entidade não-governamental, sem fins lucrativos, 
que tem por finalidade o ensino e a prática da Capoeira Angola, a partir da sua afirmação como forma de expressão 
da cultura afro-brasileira e como via de projeção de valores referentes ao universo cultural dos descendentes de 
africanos no Brasil. Existente desde 1995, é atualmente coordenada pelos mestres Cobra Mansa, Valmir, Jurandir, 
Silvinho, Rogério Teber e mestra Gegê. Está presente nos EUA (em Nova Iorque, Washington, Chicago, Filadélfia, 
Havaí, Portland, Texas, Seattle, Oakland, Maryland, Baltmore, Madson, Olympia, Bellingham), Canadá (Montreal 
e Quebec), América Latina (Brasil, Perú, Colômbia, Venezuela, Costa Rica, México), Europa (Itália, França, Reino 
Unido, Alemanha, Suécia, Finlândia, Rússia, Ucrânia), África (Maputo – Moçambique) e Ásia (Tailândia, Japão 
e Coréia). No Brasil, seus núcleos encontram-se em São Paulo – SP, Rio de Janeiro – RJ, Belo Horizonte – MG, 
Goiânia – GO, Alto Paraíso de Goiás – GO, Kilombo Tenondé – BA, Valença – BA, Salvador – BA, Manaus – 
AM. (Ver: www.ficamundo.org e www.ficabahia.org.br) 
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Assim, membros da comunidade da Capoeira Angola, ao pensar sobre seu próprio processo de 

formação, incorporam aspectos da permacultura e afins.  

Quando comecei a participar de uma sequência de eventos de capoeira em ambientes não 

urbanos21, percebi que eu estava acompanhando o momento inicial de diversos trabalhos de 

mestres no Brasil, configurando um movimento de retorno de mestres de capoeira e capoeiristas 

para o campo – muitos deles de origens de classes sociais menos favorecidas, que saíram do 

Brasil para ensinar capoeira em países “ricos” e compraram propriedades no Brasil onde 

promovem eventos e atividades de capoeira e o trabalho com a terra.  

Dentre os sete eventos dos quais participei, em quatro deles testemunhamos a realização 

de sua primeira edição. A maioria dos seus organizadores tinha como parte da sua história de 

vida o envolvimento com práticas naturais, como a permacultura, o cultivo da terra, a cura 

natural com plantas, alimentação natural, etc. Esse movimento direciona-se para a construção 

de formas de vida mais sustentáveis e em conexão com a natureza, o que pode ser entendido 

como parte da própria filosofia da capoeira.   

Diante disso, vemos a criação de coletivos de comunidades, compostas por grupos de 

pessoas, capoeiristas de diversos estilos, junto a outros não-capoeiristas (permacultures, 

pessoas que trabalham com construções ecológicas, plantas medicinais, medicinas orientais e 

alternativas, energias alternativas, etc.), que possibilitam reflexões sobre as concepções de 

tradicional, moderno e contemporâneo, cultura, natureza e ancestralidade, corpo, estética e 

ética, educação, comunidade e liberdade, entre outras. Esses coletivos de comunidades formam 

espaços sociais em que realizam a mediação de relações com o conhecimento e assim 

promovem oportunidade de empoderamento dos seus membros, como diz Teresinha FRÓES 

BURNHAM (2012, p.116): 

coletivos de comunidades as mais diferenciadas promovem oportunidades de 
empoderamento de seus membros, a partir/através da produção, organização 
e socialização de informação/conhecimento significativo, situado, 
incorporado 22 , de caráter multirreferencial, em interações 
intra/inter/transcomunitárias.  

 

Este é um campo propício para se estudar a produção, gestão e difusão de conhecimentos 

de forma multirreferencial, pois permite relacionar saberes diversos – de comunidades 

																																																								
21 Permangola Minas e Filosofia Natural no Cerrado, em Minas Gerais; Vivência Ecológica e Capoeira Angola, 
na Ilha de Itaparica/BA, Art Angola, em Morro do Chapéu (Chapada Diamantina/BA). 
22 “Estes termos sao inspirados nos referenciais de aprendizagem significativa (ASUBEL, 1968; NOVAK, 1977), 
cognição situada (LAVE, 1988) e mente incorporada (VARELA; THOMPSON; ROSH, 2003)” (FRÓES 
BURNHAM, 2012, p.117). 
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angoleiras, permacultores, de prática, tradicionais e epistêmicas, sendo que muitos dos sujeitos 

envolvidos pertencem a mais de uma dessas comunidades ao mesmo tempo. A 

multirreferencialidade pode ser entendida como uma “pluralidade de olhares dirigidos a uma 

realidade e uma pluralidade de linguagens para traduzir esta mesma realidade e os olhares 

dirigidos a ela.” (FRÓES BURNHAM, 2001, p.48). Os espaços sociais promovidos por 

coletivos de comunidade, onde acontece a mediação desses conhecimentos, por sua vez, podem 

ser entendidos como espaços multirreferenciais de aprendizagem (FRÓES BURNHAM, 2012, 

p.117): 

Nesses espaços realizam-se atividades intensivas em conhecimento, através 
de processos de produção/troca de saberes/práticas, difusão de informações, 
desenvolvimento de técnicas e tecnologias, construção de etos, éticas e 
estéticas significativos para as respectivas comunidades. [...] Este complexo é 
também enredado com estilos, emoções, sensações, sentimentos, de modo que 
múltiplos sistemas de referência lastreiam e são integrados na formação 
socioafetivo-cognitiva dos membros da comunidade – indivíduos ou coletivos 
sociais – que, a um mesmo tempo, vão-se (in)formando e aprendendo, sendo 
(in)formados e ensinando, conforme esclarece Paulo Freire (1996). Assim, os 
ambientes referidos vão-se estruturando em espaços multirreferenciais de 
aprendizagem (FRÓES BURNHAM, 1999, 2000; FRÓES BURNHAM et 
al., 1997) concretos ou virtuais, onde conhecimentos são “decifrados”, 
“decodificados”, traduzidos, produzidos, partilhados, compreendidos, 
internalizados para a construção de subjetividades e culturas. 

 

A partir da primeira incursão em campo, obtive aprendizados profundos e trocas de 

saberes e conhecimentos, tanto relativos à capoeira, em seus diversos aspectos, corporal, 

filosófico, musical, artístico; quanto em relação à permacultura, envolvendo o cultivo da terra, 

construções ecológicas, o planejamento de espaços voltados para a construção de sistemas 

sustentáveis, a cura pelas plantas, entre muitos outros, os quais passaram a fazer parte do meu 

projeto de vida.  

O exemplo mais consolidado dentre as iniciativas identificadas em campo, referentes à 

conexão entre conhecimentos e práticas da capoeira e da permacultura e afins, que conformam 

espaços multirreferenciais do conhecimento, é o Kilombo Tenonde, existente há mais de dez 

anos, sob a coordenação do mestre Cobra Mansa. Ele conheceu e começou a estudar a 

permacultura nos EUA, no final da década de 1990. Inspirado nas semelhanças que identificou 

entre os princípios da permacultura e da Capoeira Angola, como o respeito por todos os seres, 

relações coletivas e solidárias, entre outros, ele deu início ao projeto do Kilombo Tenonde.  

Este centro combina a arte de Capoeira Angola com a permacultura, realizando 

atividades, eventos e recebendo pessoas de diversos lugares do mundo como participantes dos 
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eventos e como voluntárias, para atuarem nas diversas atividades diárias, como o cuidado da 

horta, manutenção da agrofloresta23, construções ecológicas, preparo das refeições baseada em 

alimentação natural, atividades artístico-culturais, além da prática diária da capoeira.  

Anualmente, ali se realiza o evento Permangola, que inclui atividades de permacultura, 

com oficinas teórico-práticas de introdução à permacultura e aplicação de seus princípios, como 

a produção de produtos orgânicos locais, bioconstrução, agrofloresta, energias alternativas, 

plantas medicinais, técnicas de compostagem, etc.; aulas e rodas de Capoeira Angola, além de 

palestras e vivências relacionando a permacultura e a Capoeira Angola. Os encontros reúnem, 

além de capoeiristas vindos de diversos lugares no Brasil e de outros países e culturas, pessoas 

da comunidade local e interessados nos conhecimentos da permacultura.  

 

A aproximação com esse campo de conhecimentos plurais e multirreferenciais, 

provocaram inquietações e reflexões em torno de nosso papel, como capoeiristas e educadores, 

em relação à sustentabilidade da vida humana na Terra. As sociedades capitalistas de consumo, 

valorativas dos individualismos, estabeleceram relações muito destrutivas para o meio 

ambiente, de modo que os recursos naturais estão sendo cada vez mais destruídos e tornando-

se cada vez mais escassos. Ações de preservação do meio ambiente, por outro lado, vêm 

aumentando diante dessa realidade, seja por iniciativa do Estado, de Organizações Não-

Governamentais, além dos grandes organismos mundiais. Uma questão que antecipa o 

desenvolvimento deste trabalho é saber como, de dentro da Capoeira Angola, capoeiristas estão 

atuando e refletindo sobre esta problemática. 

Destas exposições, emerge a seguinte pergunta de investigação: quais são os elementos 

epistemológicos que podem ser identificados, a partir da Capoeira Angola, na sua 

intersecção com a permacultura?  

Esses elementos epistemológicos podem envolver, por exemplo, valores comunitários, 

técnicas, práticas, visões e percepções de mundo, que nos leva a adentrar em uma comunidade, 

o Kilombo Tenonde, composta por capoeiristas e pessoas que atuam com a permacultura. 

																																																								
23	Um Sistema Agroflorestal, comumente chamado pela abreviação ‘SAF’, é uma forma de uso da terra na qual 
se resgata a forma ancestral de cultivo, combinando espécies arbóreas lenhosas como frutíferas ou madeireiras 
com cultivos agrícolas e/ou animais. Essa combinação pode ser feita de forma simultânea ou em seqüência 
temporal, trazendo benefícios econômicos e ecológicos. 
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Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho é identificar e analisar os elementos 

epistemológicos que se destacam na interseção da Capoeira Angola com a permacultura. 

Dentre os objetivos específicos, destacamos: 

- Identificar iniciativas de mestres e representantes da Capoeira Angola que a vinculem 

a aspectos da permacultura e ao manejo sustentável dos recursos naturais; 

- Compreender, no caso do Kilombo Tenonde, as maneiras como as pessoas 

interagem, significam e aplicam os conhecimentos produzidos pela integração entre a 

capoeira e a permacultura e como se configuram as relações com as comunidades do 

seu entorno; 

- Contribuir com o desenvolvimento do campo de estudos da produção e difusão do 

conhecimento, ressaltando a capoeira como campo do conhecimento em seus aspectos 

multirreferenciais. 

 

O percurso metodológico parte do meu lugar como pesquisadora, que fala “desde dentro” 

(LUZ, 2000), como capoeirista, angoleira, parte do movimento ao qual me debruço neste 

projeto. Visualizo a encruzilhada como sendo o lugar onde me encontro nesta pesquisa. Na 

encruzilhada entre metodologias de pesquisa da academia e formas de produzir conhecimento 

de comunidades tradicionais, de capoeiristas, angoleiros; e comunidades de prática, de 

permacultores, agricultores ecológicos, etc. Encruzilhada entre a vida na cidade, as experiências 

em ambientes rurais ou mais naturais e a construção de um projeto de vida no campo. 

Encruzilhada entre praticar e aprender a capoeira, a permacultura e realizar uma pesquisa que 

reflete sobre esses conhecimentos.  

Os desafios de estar nessa encruzilhada, como capoeirista, aprendiz iniciante de 

permacultura e como pesquisadora, foram grandes. Ao participar nas atividades realizadas nos 

locais que compuseram o campo da pesquisa, por exemplo, sentia-me dividida entre esses 

diferentes papéis – estava ali como capoeirista, desejando aprender permacultura e, ao mesmo 

tempo, como pesquisadora que precisava ter um olhar crítico/curioso, realizar entrevistas e 

aplicar questionários, registros e outras funções necessárias. O cansaço físico das viagens e do 

ritmo intenso de atividades em alguns dos eventos, especialmente no Kilombo Tenonde, foram 

também grandes desafios. Meus sentimentos variavam do amor ao ódio pela pesquisa.  

Essa encruzilhada une e separa esses saberes, essas comunidades, esses fazeres. Permite 

praticar capoeira pesquisando, mas também demanda um afastamento da capoeira para a 
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dedicação a outras tarefas da pesquisa. Ou seja, a encruzilhada permite um pensamento mais 

complexo, que não dual (ou isto ou aquilo, certo ou errado, bonito ou feito). Permite pensar 

pelo viés da recursividade, em que as coisas, ainda que contraditórias, podem acontecer 

concomitantemente (isto e aquilo e aquilo outro). Esse tipo de pensamento é já próprio da 

capoeira, mas diferente do pensamento cartesiano, que ainda influencia a comunidade 

acadêmica.  

Tomo, assim, a encruzilhada como metáfora metodológica para esta pesquisa, que propõe 

assumir caráter recursivo, multirreferencial, temporal, onde cada roda é uma roda, cada jogo é 

singular. Propõe ainda o movimento espiral, de avançar pelo retorno, nas voltas do mundo, a 

busca das brechas e linhas de fuga como possibilidades de criação de mundos. Admite e assume 

falhas, contradições, conflitos. A encruzilhada, na perspectiva da ancestralidade, é lugar de 

potência, que redireciona, suscita reavaliações das direções a serem tomadas, abre opções. É o 

lugar de Exu24, que abre e fecha os caminhos.  

Nesta encruzilhada como metodologia podemos relacionar algumas categorias de 

diversas formas, buscando a partir dessa relação – sem perder de vista o todo, a sua forma de 

encruzilhada – as chaves de interpretação da nossa pesquisa: 

  

																																																								
24 Faço a ressalva que, apesar de destacarmos o universo simbólico do povo Banto no nosso entendimento sobre a 
sua influência nas tradições culturais afro-brasileiras, não deixamos de fazer referência ao universo Iorubá, visto 
que também é forte sua referência para a comunidade da capoeira. Mantivemos, assim, a referência a Exu, Orixá 
da nação Iorubá, citado por autores como Marco Aurélio Luz (2000) e Eduardo Oliveira (2007. Segundo Marco 
Aurélio Luz (2000, p.50), Exu é: “transportador das oferendas rituais, Exu é responsável pela circulação de axé 
que dinamiza o ciclo vital. Toda ação e movimento, portanto, depende da atuação de Exu. Todos os seres do Aiyê 
e do Orun têm, portanto, o seu próprio Exu, capaz de proporcionar-lhes poder de ação”. Já entre os povos Bantu, 
as divindades cultuadas são os chamados Nkisi, sendo o Nkisi “Njila: divindade que controla o movimento e é o 
mensageiro entre o mundo terreno e o que é habitado pelos Nkisi. Grande guardião.” (ALVES, 2010, p.130). 
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Figura 1 – Categorias de Interpretação 

 

Fonte: Autoral 

 

Assim, temos várias possibilidades de leitura a partir dessa encruzilhada, com os diversos 

cruzamentos e correlações entre as categorias para a interpretação da pesquisa. A Capoeira 

Angola e a ancestralidade ocupam o lugar central nessa encruzilhada, compondo a lente 

epistemológica ou a semiótica de interpretação deste trabalho. Essas categorias nos permitem 

um pensamento fundamentado na complexidade e no simulacro: 

Exu é ao mesmo tempo o corpo (natureza) e a cultura. Não posso dissociar o 
que está intimamente ligado. Os seres se ligam aos outros seres por conta da 
intimidade que comunicam entre si. Cultura e natureza, portanto, são 
dissimulações conceituais de algo que, em realidade, se apresenta fluídico na 
dinâmica do real. O real é resultado das combinações de imagens-natureza e 
imagens-cultura que, ao final, são uma e a mesma coisa (Exu) multiplicadas 
nos múltiplos devires e possibilidades da existência (Exus). (OLIVEIRA, 
2007, p.146) 

 

Exu vem simbolizar o mistério, a sedução e o movimento constante de construção, 

desconstrução e reconstrução. As dobras, rugas e frestas, que desestabilizam o pensamento 

linear e nos joga para a complexidade. Novamente nos cola às experiências, ao corpo, ao 

sensível e às múltiplas referências que compõem os conhecimentos. Buscar essas ferramentas 
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conceituais em nosso lugar de pertencimento, em nossas referências culturais, não significa que 

pretendemos desconsiderar o pensamento europeu em si, mas olhar para ele a partir das nossas 

próprias lentes. Tais escolhas são, portanto, também político-ideológicas, como nos diz 

Eduardo Oliveira: 

A ancestralidade é uma categoria de relação, ligação, inclusão, diversidade, 
unidade e encantamento. Ela, ao mesmo tempo é enigma-mistério e revelação-
profecia. Indica e esconde caminhos. A ancestralidade é um modo de 
interpretar e produzir a realidade. Por isso a ancestralidade é uma arma 
política. Ela é um instrumento ideológico (conjunto de representações) que 
serve para construções políticas e sociais. (OLIVEIRA, 2007, p.257) 

	
A encruzilhada é lugar de implicação com a pesquisa. Roberto Sidnei Macedo (2012), ao 

discorrer sobre a “etnopesquisa implicada”, defende a “implicação como modo de criação de 

saberes”, em que o pesquisador explora as particularidades do seu pertencimento e da sua visão, 

buscando nomear suas características. Compartilhamos com esse autor sobre o objetivo desse 

tipo de pesquisa implicada: 

O objetivo não é “tudo ver”, e se desfazer das implicações. Tampouco não é 
pontuar “o essencial”, nem em si mesmo nem na situação estudada, como se 
houvesse uma “essência” fundadora única, um núcleo duro e único, que 
poderia explicar tudo. O objetivo é elucidar múltiplos componentes que se 
combinam para produzir os fatos como construções nossas.  (MACEDO, 
2012, p.44) 

	
O cerne da abordagem multirreferencial é o reconhecimento da heterogeneidade que 

constitui o complexo e que, portanto, é necessário um amplo espectro de referências para o 

exercício de reflexividade exigido por essa heterogeneidade. Para isso, deve-se entender que 

“[...] os diversos sistemas de referências são distintos – reconhecidos explicitamente como não 

redutíveis uns aos outros, escritos em linguagens distintas [...]” (FRÓES BURNHAM, 2001, 

p.48, 49), com distintas sintaxes e filosofias. Com isso, 

Na perspectiva da multirreferencialidade, as articulações de diferentes saberes 
(aí incluídas as práticas) para responder a determinado problema, dependem 
de cada contexto ou situação, dos indivíduos ou grupos sociais que a ele se 
relacionam, da forma como lidam com o problema. Não há, aí, a pretensão de, 
aprioristicamente, definir um corpo ou sistema teórico que dirija a forma e os 
limites com que tal problema seja tratado. (FRÓES BURNHAM, 2001, p.48) 

	

Esta compreensão em relação aos nossos limites de apreensão dos conhecimentos, diante 

de sua complexidade, de suas múltiplas dimensões, encontramos traduzida na mitologia 

iorubana, relatada da seguinte forma por Vanda Machado e Carlos Petrovich: 
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Conta-se que no princípio havia uma única verdade no mundo. Entre o Orun25 
e o Aiyê 26  havia um espelho. Daí é que tudo que se mostrava no Orun 
materializava-se no Aiyê. Ou seja, tudo que estava no mundo espiritual refletia 
exatamente no mundo material. Ninguém tinha a menor dúvida sobre os 
acontecimentos como verdades absolutas. Todo cuidado era pouco para não 
quebrar o espelho da verdade. O espelho ficava bem perto do Orun e bem 
perto do Aiyê. Naquele tempo, vivia no Aiyê uma jovem muito trabalhadora 
que se chamava Mahura. A jovem trabalhava dia e noite ajudando sua mãe a 
pilar inhames. Um dia, inadvertidamente, perdendo o controle do movimento 
ritmado da mão do pilão, tocou forte no espelho que se espatifou pelo mundo. 
Assustada, Mahura saiu desesperada para se desculpar com Olorum. Qual não 
foi sua surpresa quando o encontrou tranquilamente deitado a sombra do 
Iroko27. Depois de ouvir suas desculpas com toda atenção, declarou que dado 
aquele acontecimento, daquele dia em diante não existiria mais uma única 
verdade e concluiu: De hoje em diante, quem encontrar um pedacinho de 
espelho em qualquer parte do mundo, estará encontrando apenas uma parte da 
verdade porque o espelho reproduz apenas a imagem do lugar onde ele se 
encontra.28 (MACHADO, 2013, p.54) 

	
Buscamos com a perspectiva da encruzilhada o desafio de enfrentar o epistemicídio 

(OLIVEIRA, 2007) cometido na história do pensamento social brasileiro, fundamentado ainda 

em grande medida no pensamento eurocêntrico, em detrimento dos conhecimentos de origem 

cultural popular, tradicional, de matrizes africanas e indígenas no Brasil. Epistemicídio que vem 

invisibilizando negros/as, mulheres, ameríndios/as, como sujeitos na construção de 

conhecimentos.   

O movimento trilhado na pesquisa de campo se deu em dois caminhos. O primeiro foi o 

de conhecer iniciativas que apresentam a proposta de integrar a Capoeira Angola a ações de 

permacultura e afins. Participei, então, de diversos eventos, oficinas, vivências e discussões, 

nos quais busquei, na análise dos achados da pesquisa, refletir, sentir, intuir, criar laços, afastar, 

olhar, escutar, jogar e aprender na convivência com as pessoas. Os eventos29 atendidos nesta 

etapa da pesquisa, desde o final do ano de 2011 até 2014, foram:  

- 1º e 2o Permangola Minas (dezembro de 2011 e 2012), em Minas Gerais, coordenado 

por Isabel Green30 e mestre Cobra Mansa; 

																																																								
25 Mundo espiritual. (MACHADO, 2013, p.54) 
26 Mundo terreno, material. (MACHADO, 2013, p.54) 
27 Árvore considerada sagrada para os iorubanos. No Brasil foi substituída por gameleira branca. (MACHADO, 
2013, p.54) 
28 História mítica adaptada por Vanda Machado e Carlos Petrovich para a Cartilha das religiões publicada pela 
Secretaria dos Direitos Humanos em 2004. In: MACHADO, 2013, p.54  
29 Ver informações sobre os eventos nos APÊNDICES B, D e G. 
30 Ver perfil dos/as mestres/as coordenadores/as dos eventos no APÊNDICE H. 
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- 7o e 8o Permangola (janeiro de 2012 e 2013) e 3o Permangolinha (julho de 2013), em 

Valença, no Kilombo Tenonde, sob a coordenação do mestre Cobra Mansa31;  

- 1ª Vivência Ecológica e de Capoeira Angola (janeiro de 2012), na Ilha de Caixa 

Pregos/BA, coordenado pelo mestre Jogo de Dentro;  

- 1º Art-Angola, em Morro do Chapéu/BA (janeiro de 2012), coordenado pelo mestre 

Lua Santana, com a presença do mestre Cobra Mansa;  

- 1º e 2o Encontros Angola no Cerrado (fevereiro de 2012 e 2013), coordenado pelo 

mestre Índio e seu aluno e contramestre Alexandre, em São Gonçalo do Rio das 

Pedras/MG. 

- 22o Dancebatukeira (julho de 2014), coordenado pelo mestre Cabello e mestra Tisza32 

em Serra Grande/BA. 

Nesses encontros, realizei entrevistas 33  com os mestres responsáveis e convidados, 

instrutores que ministraram oficinas e participantes, perguntando sobre a trajetória de vida na 

capoeira e na relação com a permacultura; motivação para participar do encontro; o que pensam 

sobre a relação capoeira e permacultura/natureza; aprendizados mais significativos no evento e 

outras questões que surgiram ao longo da conversa. Para a escolha dos entrevistados 34 , 

buscamos abarcar a diversidade de locais de origem, de vínculos com a capoeira e a 

permacultura e com o próprio evento – pessoas que participavam pela primeira vez, pessoas 

que haviam participado antes e instrutores35. Participei, ainda, da equipe que produziu um vídeo 

durante o evento Permangola/201336, no qual estão incluídas algumas das entrevistas utilizadas.  

Além disso, fiz anotações pessoais em diário de campo durante e após os eventos. Como 

forma de compartilhar parte dos registros dos eventos, publiquei blogs37 na internet, incluindo 

alguns relatos pessoais e de alguns participantes interessados, junto a registros fotográficos, 

																																																								
31 Ver informações sobre a biografia do mestre Cobra Mansa no item 1.1.1. “Mestre Cobra Mansa”, Capítulo 1. 
32	Ver perfil dos/as mestres/as coordenadores/as dos eventos (APÊNDICE H).	
33 No caso específico dos eventos Permangola em 2013, realizei um trabalho em parceria com outro capoeirista, 
que realizou sua pesquisa de mestrado concomitantemente a nossa pesquisa, Abayomi Mandela Silva Félix (2014), 
de forma que realizamos entrevistas conjuntamente, além de ter sido de grande contribuição a sistematização de 
dados coletados por ele e a produção de um artigo em co-autoria (ainda não publicado). Além destas, outras duas 
pesquisas (uma já concluída outra em andamento) tiveram o Kilombo Tenonde como campo de estudos, como o 
caso da pesquisa de mestrado da argentina Rossela Toma (2012) e de uma pesquisadora da Inglaterra. 
34 No ano de 2013, as entrevistas foram realizadas em dupla, por mim e por Abayomi Mandela, que realizou uma 
pesquisa de mestrado, intitulada: “Permacultura e Capoeira Angola: Análise de Redes Sociais e Estruturação de 
Unidades Demonstrativas na nova PNATER” (SILVA FÉLIX, 2014). 
35 Ver Apêndice G – “Tabela de Eventos, Convidados/as, Entrevistados/as e Participantes”. 
36  O vídeo do Permangola/2013 está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_-
uZRquVxSA&feature=youtu.be - Acesso em 12/2015. Filmagens e edição: Iyabo Kwayana. Equipe de produção: 
Sara A M Machado, Abayomi Mandela, Dinah Schonhaut e Iyabo Kwayana. 
37 Ver: www.permangolaminas.blogspot.com.br, www.kilombotenonde.com.br/blog, 
www.angolaecologica.blogspot.com 
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além de criar grupos na internet para ampliar o fluxo de informações e fortalecer as conexões 

entre as pessoas.  

A partir do levantamento realizado na etapa inicial, escolhi o Kilombo Tenonde como 

caso da pesquisa, para realizar um aprofundamento em campo, uma vez que foi o local onde 

encontramos um trabalho mais consolidado – completando aproximadamente dez anos de 

duração em 2015. Além da participação em encontros, cursos e atividades no local escolhido, 

realizei uma imersão ao longo de dois meses em campo – entre idas e vindas, para vivenciar o 

seu cotidiano, entrevistar moradores locais38, voluntários que viveram no Kilombo39 e entender 

melhor sobre aspectos históricos, políticos e geográficos do local.  

Ainda durante a pesquisa de campo, em fevereiro de 2015, tive a oportunidade de 

conhecer o sítio Marizá: Epicentro de Cultura e Agroecologia, criado e coordenado por Marsha 

Hanzi, uma suíça-americana residente no Brasil desde 1976, uma das primeiras responsáveis 

por trazer os conhecimentos da permacultura para a Bahia e o Brasil. Nesse epicentro vem 

sendo implantado um “paraíso sertanejo” há onze anos: “transformamos 19 hectares de areia 

seca num belo jardim produtivo, cheio de árvores, flores silvestres, vento, nuvens, cantos de 

mais de 60 tipos de passarinhos. Colhemos alimentos de altíssima qualidade e sabor”40. É um 

lugar cheio de magia, encantamento e tranquilidade. Foram dias de muita conversa e 

aprendizados com Marsha, uma mulher incrível, que aos 56 anos de idade teve a coragem de 

iniciar um projeto como este no Sertão da Bahia e é uma grande referência nos conhecimentos 

da permacultura, agroecologia e dos caminhos possíveis para a transição para uma vida mais 

autossustentável, conectada com a natureza e mais distante dos grandes centros urbanos. Apesar 

de não haver a inserção da capoeira no local, foi uma oportunidade de ampliar os conhecimentos 

sobre a permacultura. 

 

O texto da tese encontra-se organizado em três capítulos. No primeiro capítulo, intitulado 

“Kilombo Tenonde: Contexto Geográfico e Filosófico”, apresento inicialmente o surgimento 

do Kilombo Tenonde, lugar escolhido como campo de estudos, seguido de um panorama 

histórico-geográfico da região onde ele se encontra, o Município de Valença, no Baixo Sul 

Baiano e, mais especificamente, o povoado do Bonfim e seus arredores. Para tanto, realizei uma 

pesquisa documental e pesquisa de campo, conhecendo o entorno do local onde se encontra o 

																																																								
38 Ver Apêndice E – “Perfil dos entrevistados – Comunidade local”   
39 Ver Apêndice F – “Perfil dos entrevistados – Voluntários” 
40 Disponível em: http://www.marsha.com.br/ - Acesso em 14/10/2015. 
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projeto e realizando entrevistas com moradores antigos. Ainda nesse primeiro capítulo, abordo 

o contexto filosófico da capoeira, buscando entender suas relações com a natureza desde suas 

origens, passando por suas voltas ao mundo, com o fenômeno de internacionalização, até o 

atual movimento de retorno à natureza, com o retorno de mestres de capoeira que viveram fora 

do Brasil para regiões mais rurais. Para tanto, recorri a fontes orais e pesquisa bibliográfica, em 

entrevistas com alguns mestres representantes das gerações mais antigas que continuam em 

atividade, como o mestre João Grande e o mestre Felipe de Santo Amaro, em livros e vídeos 

com as palavras de outros mestres já falecidos, como os mestres Pastinha e Noronha, e em 

publicações de pesquisas históricas sobre a capoeira, como Waldeloir Rego (1968), Carlos 

Eugênio Líbano Soares (2002) e Frede Abreu (2005). Refleti, ainda, sobre o contexto atual da 

comunidade da capoeira, como o fenômeno de internacionalização, abordando categorias como 

a interculturalidade, território e poder. Por fim, apresento a permacultura em suas éticas e 

princípios, tendo-se em vista seu encontro com a capoeira. 

O segundo capítulo – “O Campo: Cotidiano no Kilombo, Eventos e Articulações em 

Rede” – é voltado para as vivências em campo. Busco compreender como os conhecimentos 

da capoeira e da permacultura são produzidos e compartilhados no cotidiano do Kilombo, nos 

eventos neste lugar e em outros eventos de capoeira na natureza. Abordo, para tanto, a 

organização do cotidiano no Kilombo Tenonde; as intersecções entre os conhecimentos de 

capoeira e permacultura e o desenvolvimento dos mesmos no cotidiano local; a relação entre 

os moradores, voluntários e as atividades do Kilombo com a comunidade local; a inserção das 

mulheres capoeiristas nesse contexto e como elas percebem as relações de gênero ali 

estabelecidas; a organização dos eventos de capoeira e permacultura (Permangola) no Kilombo; 

e, por fim, a constituição da rede de relações entre os mestres e organizadores de outros eventos 

de capoeira na natureza, a partir do Kilombo Tenonde e do mestre Cobra Mansa. Baseei-me 

nas anotações em diário de campo bem como nas entrevistas realizadas em campo com sujeitos 

diversos: pessoas que vivem ou viveram no lugar como voluntárias, trabalhadores do local, os 

mestres e coordenadores, participantes dos eventos e responsáveis pela organização e pelas 

oficinas.  

No terceiro e último capítulo, intitulado “Arte de Vida, Arte de Convivência 

Permangoleira”, busco identificar alguns princípios permangoleiros, a partir de uma reflexão 

sobre elementos de uma episteme angoleira em seu encontro com a permacultura, no caso 

estudado do Kilombo Tenonde. Para tanto, abordamos o ponto de vista das pessoas que se 

envolveram mais profundamente com o Kilombo Tenonde, seja como voluntárias ou como 
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lideranças. Incluímos também as percepções das mulheres capoeiristas e lideranças em 

permacultura, para refletir sobre as relações de gênero e suas transversalidades na pequena e 

grande rodas, ou seja, na roda da capoeira e da vida. Discutimos, além disso, sobre os aspectos 

da ancestralidade e a convivência com as diversidades e diferenças.  

Encerro esse ciclo encaminhando as considerações finais no item “Por cima do mar eu 

vim, por cima do mar eu vou voltar”, onde menos que conclusões aponto algumas reflexões 

sobre o processo da pesquisa e possíveis encaminhamentos de continuidade de futuras 

pesquisas em campos de estudos afins.  
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CAPÍTULO 1 - KILOMBO TENONDE: CONTEXTO GEOGRÁFICO E 

FILOSÓFICO 

 

 [...] ação do corpo, tem relações com sua natureza; 
ciencia, eu sei que tem na capoeira, é fruto da nossa 

inteligencia, e tudo que lhe cerca, o meio, e o ambiente. 
(Mestre Pastinha)41 

 

 

Para preparar o terreno do nosso campo de estudos, iniciamos pelos contextos – do local 

escolhido como campo de estudos, da capoeira e da permacultura. Apresentamos inicialmente 

o surgimento do Kilombo Tenonde e aspectos histórico-geográficos da região onde ele se 

encontra, o Município de Valença, no Baixo Sul Baiano e, mais especificamente, o povoado do 

Bonfim e seus arredores. Adentramos, então, no contexto filosófico da capoeira, buscando 

entender suas relações com a natureza em tempos passados, passando por suas voltas ao mundo 

até o seu atual movimento de retorno à natureza. Por fim, apresentamos a permacultura em seus 

fundamentos e surgimento, tendo-se em vista seu encontro com a capoeira. Preparado este 

terreno, seguiremos nos próximos capítulos com as vivências em campo. 

 

1.1. O KILOMBO TENONDE  

  Para compreendermos a história da constituição do Kilombo Tenonde, apresentamos 

primeiramente um breve panorama sobre a história de vida do mestre Cobra Mansa, mentor 

deste projeto.  

 

1.1.1. Mestre Cobra Mansa 

O contato com a terra e o gosto por seu cultivo já vinham da infância de Cinézio Feliciano 

Peçanha (nome de registro de Cobra Mansa), em Duque de Caxias (RJ), onde cultivava horta 

no quintal da casa de sua mãe. Nascido em 1960, filho mais velho entre dez irmãos, viveu na 

infância a dura realidade de uma família de pessoas negras e pobres do subúrbio do Rio de 

Janeiro. Ele relata, no vídeo documentário “Jogo de Corpo: Capoeira e Ancestralidade”42, que 

																																																								
41 Trecho dos manuscritos de Mestre Pastinha, publicado por Ângelo Decânio Filho (1996) 
42 “Jogo de Corpo: Capoeira e Ancestralidade” – Um filme de Richard Pakleppa, Matthias Rohrig Assunção e 
Mestre Cobra Mansa. 
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não era um menino de rua propriamente dito, pois tinha casa, mas que passava a maior parte do 

tempo na rua, quando criança, e ajudava sua mãe a coletar os restos de comida que encontravam 

nas feiras, no fim do dia, para completar a alimentação da família.  

Desde criança Cobra Mansa trabalhava para ajudar a família, como faz-se necessário na 

realidade dos jovens pobres de todo o Brasil. Na seguinte ladainha43, de sua autoria, o mestre 

fala de sua relação visceral com a capoeira: 

NASCI NO MUNDO 
(Mestre Cobra Mansa)44 

 
Nasci no mundo,  

dentro dele eu me criei 
Nasci no mundo,  

dentro dele eu me criei 
Aprendi a capoeira, ai meu deus 

Dentro dela eu morrerei 
Chego na roda,  
vejo a rapaziada 

Vou jogando a capoeira, ai meu deus 
Do mundo não quero nada 

Meu berimbau,  
esse velho companheiro 
Já andamo pelo mundo,  

já rodamo o mundo inteiro 
Jogue pra mim,  

que eu também quero jogar 
Se jogar pra mim eu pego,  

vou jogar pra tu pegar, camará 
 

Boa parte de seus aprendizados de vida se deram “no mundo das ruas”, ou seja, nas suas 

vivências pelas ruas, quando criança e bem jovem no subúrbio do Rio de Janeiro. Na vivência 

das ruas foi onde ele começou a aprender a usar a malandragem e a malícia, o que depois viria 

a desenvolver no seu jogo da capoeira. 

Foi nesse contexto das ruas que ele conheceu a capoeira, em uma época em que ela era 

extremamente marginalizada pela sociedade, ainda perseguida pela polícia e os capoeiristas 

vistos como vagabundos. Desde muito jovem Cobra Mansa tinha um “espírito revolucionário”, 

questionando os padrões sociais e seguindo suas crenças que se opunham a esses padrões – 

																																																								
43 Tipo de cantiga entoada ao início do ritual da roda de Capoeira Angola, que pode relatar histórias de mestres, 
fatos relacionados à capoeira ou falar de aspectos espirituais ou pessoais do autor da cantiga. 	
44 Ladainha citada na tese de doutorado em Etnomusicologia da canadense Isabel Angulo (2008), sobre a história 
de vida do mestre Cobra Mansa, utilizada aqui como uma das referências para contextualizar a biografia do mestre. 	
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como o exemplo dos dread-locks em seu cabelo, o seu envolvimento com a capoeira, com a 

cultura da rua e posteriormente com o movimento rastafári.  

Ele constituiu um grupo de amigos que passaram a treinar juntos e a participar das rodas 

de capoeira de rua em Duque de Caxias, RJ45. Chegaram a treinar com o mestre Josias da Silva, 

que ensinava em uma academia na época e aceitava que eles treinassem em troca de serviços 

como a limpeza do espaço. Foi na academia do mestre Josias, em 1974, no Rio de Janeiro, que 

Cobra Mansa conheceu mestre Moraes, capoeirista baiano, aluno de mestre João Grande e João 

Pequeno na academia de mestre Pastinha, que então foi viver no Rio de Janeiro por alguns anos, 

para onde levou a Capoeira Angola e junto com ele cria o Grupo de Capoeira Angola Pelourinho 

(GCAP). 

Aos dezenove anos de idade, Cinézio vai para Belo Horizonte e lá ele vive por dois anos. 

Na capital mineira, ele trabalhou nas ruas, pulando arcos de facas e vendendo placebos, 

frequentava as rodas de capoeira de rua46 e começa a se aproximar do movimento negro, 

participando de reuniões e encontros. É quando ele começa a se conscientizar de sua própria 

negritude e obter maior consciência política sobre as questões raciais. 

É também em Belo Horizonte onde ele conhece Isabel Green, que se tornou sua 

companheira e mãe de seu segundo filho, Makindê (nascido em 1986). Isabel contribui com a 

sua formação política, repassando-lhe livros sobre assuntos diversos, incluindo filosofia, 

psicologia, política, torna-se uma parceira de vida e também na capoeira 47 . A partir do 

envolvimento com o movimento negro em BH, Cobra Mansa conhece uma sacerdotisa do 

candomblé e com ela se inicia na religião e se lança em seu caminho espiritual, o qual o levará 

para Salvador/Bahia, em 1982.  

Ele encontra na capoeira uma estrutura em sua vida e uma comunidade de prática, que 

então se concretiza no novo grupo do GCAP em Salvador. Na Bahia, mestre João Pequeno, que 

também já tinha o apelido de Cobra Mansa dado pelo mestre Pastinha, começou a chamar 

Cinézio de Cobrinha ou Cobrinha Mansa, sendo este mais um apelido que o identifica até hoje. 

																																																								
45 Essas rodas acontecem até hoje, todos os domingos, com a presença de alguns mestres de capoeira da época 
em que começaram a realizar a roda, há mais de 40 anos atrás.  
46	Como as tradicionais rodas do mestre Dunga, que ainda hoje são realizadas na Praça Sete, na região central de 
Belo Horizonte.	
47 Interessante observar que, nas voltas que o mundo dá, anos depois, após ambos terem passados mais de dez anos 
vivendo nos Estados Unidos, não mais como casal, ambos adquirem um terreno, retornam para o Brasil e Isabel 
realiza em seu sítio, no interior de Minas Gerais, município de Rio Acima, dois encontros que nomeou de 
Permangola Minas – incluídos neste estudo, contando com a parceria de Cobra Mansa na coordenação das 
atividades de permacultura e de Capoeira Angola. 
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Após oito anos da constituição do GCAP e atuando como contramestre, Cobra Mansa recebe o 

título de mestre do mestre Moraes, em 1986, aos 26 anos de idade. O GCAP teve uma 

importante atuação política neste período, realizando pesquisas e eventos incluindo estudiosos 

africanos, para refletir sobre a identidade negra no Brasil e as matrizes africanas da Capoeira 

Angola. Durante o tempo em que viveu em Salvador, Cobra Mansa também trabalhou como 

professor-fundador do circo Picolino e paralelamente cursou sua graduação em Educação 

Física, na Universidade Católica de Salvador.  

Em 1984, Cobra Mansa realizou sua primeira viagem para os Estados Unidos, com mestre 

Moraes, a convite do pesquisador e professor universitário Ken Dossar, para ensinarem 

Capoeira Angola. Foi a primeira de muitas viagens nos anos seguintes como capoeirista 

convidado a participar de diversos eventos nos EUA, além de realizar turnês naquele país nos 

anos de 1991 e 1992 com o grupo folclórico “Oba-Oba”. Até que em uma das viagens, em 

1993, ele é convidado pela Ausar Auset Society (AAS), uma organização religiosa internacional 

Pan-Africana de Washington DC, a permanecer no país ensinando as crianças da instituição 

durante o ano letivo.  

Após cerca de um ano vivendo nos EUA, mestre Cobra Mansa rompeu com o GCAP e 

passou a liderar o seu próprio trabalho. Ele então convidou diversos mestres com os quais 

convivia no Rio de Janeiro e também na Bahia para juntos criarem uma Fundação Internacional 

de Capoeira Angola, na qual cada mestre poderia ter a liberdade de realizar o seu trabalho à sua 

maneira, sendo que eles comporiam uma Fundação para se fortalecer seus projetos, realizarem 

eventos e reunirem alunos. Os únicos que aceitaram o convite, àquele momento, foram os 

mestres Jurandir, que então morava em Belo Horizonte, e o mestre Valmir, de Salvador. Assim 

é criada a FICA - Fundação Internacional de Capoeira Angola, com sua sede principal em 

Washington DC. 

Ao longo da primeira década de existência da FICA, a organização cresceu 

consideravelmente. Outros núcleos foram sendo formados, em várias outras cidades dos 

Estados Unidos, assim como o surgimento de núcleos em outros países e cidades brasileiras. 

Cada um desses núcleos ficou sob a responsabilidade de um dos mestres para supervisionar os 

trabalhos. Até que nos últimos cinco anos, foram formados novos mestres – mestre Silvinho 

(FICA-Seattle), mestre Rogério (FICA-México), e mais recentemente, em 2015, mestra Gegê 
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(FICA-Valença) e mestre Leninho (FICA-Goiás). Atualmente, a FICA possui 

aproximadamente 40 núcleos espalhados pelo mundo, presente em todos os continentes48.   

Após dez anos vivendo nos EUA, ao final do ano de 2003, Cobra Mansa passa a se dedicar 

ao sonho de voltar ao Brasil, adquirir um terreno na Bahia para ali viver e construir uma 

comunidade autossustentável. Durante o tempo em que viveu nos EUA, conheceu e se iniciou 

na permacultura, tendo realizado o curso de permacultura (Permaculture Design Course - PDC) 

e adquirido o diploma de permacultor. Em paralelo, realizou parcerias e trocas de experiências 

com alunos de capoeira que também tinham conhecimento na área. 

No final da década de 1990, a ideia do Kilombo Tenonde se iniciara em uma casa que o 

mestre já possuía em Coutos, onde ele chegou a coordenar um grupo de pessoas, a maioria 

capoeiristas, para realizar atividades culturais e artísticas, principalmente a capoeira, e 

atividades de permacultura, como o plantio de hortas com crianças e jovens e construções 

ecológicas. Porém, com a compra do terreno em Valença e a impossibilidade de cuidar de 

projetos em locais diferentes – Salvador e Valença, além de alguns conflitos com o grupo de 

pessoas que se envolveram no projeto em Coutos levando o grupo a se fragmentar, Cobra 

Mansa decide manter o projeto do Kilombo somente em Valença. A semente da ideia foi 

plantada anos antes pelo livro Quilombismo49 (NASCIMENTO, 1980) sobre o qual Cobra 

Mansa diz: “[o autor] tinha esse conceito de um lugar onde as pessoas pudessem viver e fazer 

coisas juntos, e essa ideia ficou na minha cabeça.”50  

 

1.1.2. Constituição do Kilombo Tenonde: um Espaço Multirreferencial de 

Aprendizagem 

Em meados de 2004, mestre Cobra Mansa comprou um terreno no município de 

Valença/BA, quando retorna ao Brasil, em setembro do mesmo ano. Para a escolha do local, 

ele considerou três elementos principais: a existência de um rio, de nascente de água e de uma 

área de mata. A maior parte do terreno, inicialmente, era de pasto – o que atualmente encontra-

se radicalmente transformado com o trabalho de plantio agroflorestal e horta orgânica. 

																																																								
48 Ver Anexos A e B - Árvore Genealógica da FICA e da Capoeira Angola  
49  Referência à obra de Abdias do Nascimento: O Quilombismo: Documentos de uma Militancia Pan-
Africanista. Petrópolis: Editora Vozes, 1980, um dos livros que inspiraram Cobra Mansa para a realização do 
projeto do Kilombo Tenonde. 
50 “The seed of that idea was planted years before by the book Quilombismo152 where ‘[the author] had this 
concept of a place where people could live and do things together, and that idea stuck to my mind’.” (ANGULO, 
2008, p.227) 
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As terras onde se encontra o Kilombo Tenonde pertenciam a uma única família de pessoas 

negras, cuja parte de sua terceira geração ainda vive no local, como pequenos agriculturores. A 

terra foi dividida entre os familiares e muitos deles venderam suas partes e deixaram o local. 

Uma dessas partes que foi vendida, passou por aproximadamente três proprietários até ser 

comprada por Cobra Mansa. Dentre os membros daquela família que ainda vivem no local, Sr. 

Brasililno é o mais velho, pai de Josenilto, conhecido por Dó, que se tornou aluno de capoeira 

do mestre Cobra Mansa e seu principal parceiro nos trabalhos de permacultura, responsável por 

cuidar da local na sua ausência, quando ele viaja para diversos países para cuidar dos núcleos 

da FICA pelo mundo e dar oficinas e palestras de capoeira. As viagens do mestre são ainda 

parte fundamental de sua fonte de renda, necessária para manter o Kilombo Tenonde.  

 

Foto 1 – Kilombo Tenonde (Entrada) 

 

Fonte: Foto de Åsa Gustavii 

 

Cobra Mansa vem fazendo do espaço de sua casa, de sua moradia quando ele não se 

encontra em suas inúmeras viagens pelo mundo, a realização de um sonho de ter o seu 

“quilombo”, um pedaço de terra para reunir pessoas para praticar a capoeira junto ao trabalho 

com a terra e técnicas naturais de se construir a própria vida. O Kilombo Tenonde vem então 
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se conformando, ao longo de seus mais de dez anos de existência, como um centro de cultura, 

educação e permacultura, que recebe pessoas ao longo do ano como voluntárias para 

trabalharem e aprenderem nas suas atividades diárias de Capoeira Angola e a permacultura. 

A capoeira tem um espaço fundamental neste lugar, já que o seu idealizador e responsável 

é um mestre de Capoeira Angola, de modo que, seguindo a seu costume diário, todos os dias 

pela manhã as pessoas acordam praticando capoeira e geralmente à noite, após os trabalhos do 

dia e antes de dormir, também se pratica capoeira, seja tocando os instrumentos e cantando ou 

fazendo uma roda. O principal objetivo do Kilombo Tenonde, expresso em sua página na 

internet51, é unir pessoas na construção de um centro de experiências e aprendizados que 

envolvem práticas da permacultura, agroecologia e atividades artístico culturais, especialmente 

a capoeira angola, buscando estimular a criatividade, o autoconhecimento, a consciência de 

respeito à vida e os valores de convivência humana solidária e em harmonia com a natureza. 

Não foi por acaso a escolha do nome Kilombo Tenonde. Tenonde, em guarani, significa 

o primeiro, o que vem na frente52. A referência aos quilombos, por sua vez, algo comum entre 

os grupos de Capoeira Angola, remete à resistência cultural dos africanos escravizados no 

Brasil, o que podemos relacionar ao fenômeno do quilombismo53, ou seja, uma tentativa de 

construção de um mundo melhor para os africanos nas Américas e o entendimento de que esta 

luta não pode ser separada da libertação mútua dos povos indígenas (NASCIMENTO, 1980). 

A multiplicidade dos quilombos, no tempo e no espaço, os torna um movimento social e político 

autêntico, abrangente e permanente.  

Abdias do Nascimento (1980) defende que as diversas formas associativas criadas e 

mantidas pela comunidade negra – “rede de associações, irmandades, confrarias, clubes, 

grêmios, terreiros, centros, tendas, afoxés, escolas de samba, gafieiras” (podemos incluir os 

grupos de capoeira), que foram e são os quilombos legalizados pela sociedade dominante; além 

dos quilombos propriamente ditos – constituem “uma única afirmação humana, étnica e 

																																																								
51 Disponível em: http://www.kilombotenonde.com/kilombo-tenonde/ - Acesso em 12/08/2013 
52 tenonde: Forma sem posse de -enonde 'a parte que está mais adiante': oo tenonde re foi na frente. tenonde re 
oiko va'e, tenonde re ijayvu va'e: oração nominalizada. Aquele que toma iniciativa, na ação ou no falar. Fonte: 
Léxico Guaraní, Dialeto Mbyá: Versão Para Fins Acadêmicos / Léxico Guaraní-Português (P-Z). Disponível 
em: http://www.geocities.ws/indiosbr_nicolai/dooley/pz.html . Acesso em: 16/12/2014. 
53 O termo quilombismo possui forte ligação com o termo pan-africanismo. Este surge de um sentimento de 
solidariedade e consciência de uma origem comum entre os negros do Caribe e dos Estados Unidos. Ambos 
estavam envolvidos numa luta semelhante contra a violenta segregação racial. Essa solidariedade que marcou a 
segunda metade do século XIX propôs a união de todos os povos da África como forma de potencializar a voz do 
continente no contexto internacional. O termo pan-africanismo foi cunhado pela primeira vez por Sylvester 
Willians, advogado negro de Trinidad, por ocasião de uma conferência de intelectuais negros realizada em 
Londres, em 1900 (Nascimento, 1980). 



	
	

47	

cultural, a um tempo integrando uma prática de libertação e assumindo o comando da própria 

história. A este complexo de significações, a esta práxis afro-brasileira, eu denomino de 

quilombismo.” (NASCIMENTO, 1980, p.255). Portanto, tais formas associativas que 

compõem o quilombismo “preencheram uma importante função social para a comunidade 

negra, desempenhando um papel relevante na sustentação da continuidade africana”, 

constituindo “genuínos focos de resistência física e cultural” (NASCIMENTO, 1980, p.255). 

No caso do Kilombo Tenonde, o quilombismo seria tomado como inspiração desde antes 

de sua constituição, como revela a história de vida do mestre Cobra Mansa. Essa força 

inspiradora do quilombismo é apontada pelo autor Abdias Nascimento: 

O modelo quilombista vem atuando como ideia-força, energia que inspira 
modelos de organização dinâmica desde o século XV. Nessa dinâmica quase 
sempre heroica, o quilombismo está em constante reatualização, atendendo 
exigências do tempo histórico e situações do meio geográfico. 
(NASCIMENTO, 1980, p.256) 

	
No texto de apresentação do Kilombo Tenonde em sua página na internet, é ressaltada a 

referência aos quilombos construídos pelos africanos escravizados no Brasil como 

comunidades autossustentáveis e de resistência: 

A semente do Kilombo Tenonde foi plantada há vários séculos atrás nos 
quilombos do Brasil. Durante a colonização, o povo africano organizou 
comunidades autossustentáveis de resistência contra a escravidão e a 
opressão, baseadas nos princípios de suas culturas de origem54. 

	
Apesar do nome, o Kilombo Tenonde não se trata de uma comunidade remanescente de 

quilombo pois suas terras se caracterizam como propriedade particular de uma pessoa não 

originária do local, para realizar um projeto próprio. Também não se trata de uma comunidade 

majoritariamente negra (ainda que seu idealizador e coordenador seja negro e conte com 

parceiros também negros, a maior parte das pessoas que ali se inserem não são negras). Para 

situar o que entendemos por “comunidades quilombolas”, temos como uma de suas 

características possuírem laços de pertencimento histórico com seu território – o que não é o 

caso do Kilombo. Na definição de “quilombos” que se encontra na Resolução que define as 

diretrizes da Educação Quilombola na Educação Básica temos: 

Art. 3o - Entende-se por quilombos: 
I - Os grupos étnico-raciais definidos por auto-atribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção 
de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica; 

																																																								
54 Disponível em: http://www.kilombotenonde.com/kilombo-tenonde/ - Acesso em 12/08/2013 
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II - Comunidades rurais e urbanas que: 
a) lutam historicamente pelo direito à terra e ao território o qual diz respeito 
não somente à propriedade da terra, mas a todos os elementos que fazem parte 
de seus usos, costumes e tradições; 
b) possuem os recursos ambientais necessários à sua manutenção e às 
reminiscências históricas que permitam perpetuar sua memória. 
III - comunidades rurais e urbanas que compartilham trajetórias comuns, 
possuem laços de pertencimento, tradição cultural de valorização dos 
antepassados calcada numa história identitária comum, entre outros. 
(BRASIL, 2012, p.3,4) 

 

A questão quilombola inclui-se nos debates que tratam a distribuição das terras, seu uso 

e ocupação. Somente com a atuação de militantes e intelectuais negros foi aberta a possibilidade 

de regularização de terras de comunidades remanescentes de quilombos 55 . A questão 

quilombola inclui também as lutas político-identitárias pela valorização das matrizes africanas 

e indígenas de nossa cultura, como já dito, bem como as questões ambientais. A preocupação 

ambiental com o uso da terra era algo já praticado nos quilombos historicamente constituídos, 

pois estes possuíam um sistema produtivo autossustentado, baseado no trabalho coletivo e 

comunitário, como descreve Clóvis Moura:  

Os quilombos [...] aproveitando-se dos recursos naturais regionais e de 
elementos retirados das fazendas e dos engenhos, dinamizaram uma 
agricultura policultora-comunitária, que satisfazia às necessidades dos 
quilombolas e ainda produzia um excedente comerciável. (MOURA, 1987, 
p.33) 

	
Décio Freitas, ao falar sobre o modo de produção do Quilombo dos Palmares, confirma 

que a experiência com a agricultura baseada na policultura já era um costume antigo em África: 

Eles [os negros] como que traziam a agricultura na massa do sangue. Na 
África, haviam sido, acima de tudo, homens da terra: a agricultura parece 
impregnar toda história do Continente Negro. O cativeiro obliterara essa rica 
experiência agrícola. Ao passo que na África haviam praticado uma 
policultura baseada em técnicas complexas, no Brasil se tinham visto 
rebaixados a uma monocultura primária. (FREITAS, 1984, p.35). 

	
Assim, o Kilombo Tenonde se inspira na filosofia e na importância histórica dos 

quilombos e se propõe a seguir os princípios atribuídos aos quilombos de forma a atualizá-los 

e ampliá-los, buscando alternativas de vida mais ecológicas, voltadas para a sustentabilidade e 

o fortalecimento das tradições culturais afro-brasileiras. Busca, nesse sentido, manter a 

																																																								
55	Com o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, ficou 
estipulado que “Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (CRUZ et all, 2006, 
p.59).	
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diversidade de culturas plantadas, conhecer e respeitar a natureza ao cultivar os alimentos, o 

trabalho coletivo, voltado para as necessidades de toda a comunidade, juntamente com o 

convívio com a diversidade cultural, a troca de conhecimentos e saberes diversos e o sentido 

de resiliência diante do sistema.  

O Kilombo vem se constituindo, assim, como uma comunidade que respeita as tradições 

que o ligam aos povos africanos, ao mesmo tempo em que traz novos elementos que 

possibilitam sua inserção no campo de disputa de questões em debate pela sociedade ampliada, 

como por exemplo, a preservação ambiental e a transição agroecológica da produção alimentar. 

Mestre Cobra Mansa reforça essa ideia ao dizer sobre seu entendimento de “quilombos 

modernos”: 

Agrupamentos de pessoas em vários locais, baseados nos princípios dos 
quilombos, mas com ideias bem atuais. Por exemplo, uma escola de samba, é 
um quilombo moderno, porque é um grupo de pessoas que tá tentando 
preservar uma cultura, e tá ali todo mundo junto, difundindo ideias. Uma casa 
de candomblé. Um grupo de capoeira seria um quilombo moderno. Porque é 
um local em que você está tentando se refugiar, ganhar forças, se fortalecer, 
e ao mesmo tempo preservar suas raízes, se encontrar, sabe eu acho que tem 
todos esses princípios que eram princípios do quilombo [...] Você vai num 
grupo de capoeira hoje em dia, ali tem várias funções. Você vai lá se 
encontrar, sua identidade, é um encontro de identidade, de ancestralidade, é 
um descobrimento, é uma questão de você se fortalecer. E o que era um 
quilombo? Era tudo isso. (Cobra Mansa)56 

	
Essa perspectiva é reforçada na visão de alguns participantes dos eventos ali realizados, 

que descreveram57 o Kilombo Tenonde como um local seguro onde é possível se refugiar junto 

à natureza para se fortalecerem com o intuito de enfrentarem os desafios encontrados no 

cotidiano dos grandes centros urbanos. Um dos entrevistados foi Fabrício, marceneiro, parceiro 

do projeto Kilombo Tenonde nos trabalhos de construção com madeira e treinel do núcleo da 

FICA em Alto do Paraíso de Goiás, formado pelo mestre Cobra Mansa. Ele vem participando 

de praticamente todos os eventos no Kilombo e permanece geralmente durante cerca de um 

mês no local, chegando antes de começar o evento para realizar os trabalhos de marcenaria. 
Assim ele expressa seu entendimento sobre o sentido dos “quilombos modernos”:  

Eu acredito que os quilombos foram, é claro que considerando que já haviam 
antes aqui os índios com sistemas e modos de vida bem parecidos, né, com 
esse modo de viver, mas os quilombos pra mim foram as primeiras ecovilas, 
as primeiras comunidades alternativas que teve no Brasil eu acredito que 
foram os quilombos. E hoje tá aí, um tanto diferente no sentido de que o 
momento hoje é outro, o quilombo trava suas batalhas de outra forma, com 

																																																								
56 Entrevista realizada para esta pesquisa durante o Permangola 2013 (arquivo pessoal). 
57 Resultado das entrevistas realizadas com os participantes do Permangola 2013 no Kilombo Tenonde. 
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outras armas, de acordo com a necessidade de hoje que é diferente dos 
quilombos de dois três séculos atrás onde se vivia outro momento. Acho que 
é mais ou menos isso. Tá aí o espaço pra construir conhecimento e um espaço 
de proteção, um espaço onde a gente se resguarda, se protege pra poder estar 
fazendo o que a gente gosta e que a gente acredita sem ter que agir através 
de influências do sistema [...]58 

	
Gonzalo 59 , artista e permacultor que é um dos importantes parceiros do projeto, 

participando anualmente do Permangola para ministrar oficinas de permacultura e sendo um 

dos responsáveis pela organização da programação do evento, também descreve seu 

entendimento sobre quilombo moderno: 

Quilombo moderno é o que em outras partes se chama uma comunidade 
intencional! Tem um propósito que nesse caso é a capoeira e o propósito de 
morar em comunidade fazendo a permacultura, grande parte do desing – 
como estruturar a parte humana e como estruturar a localidade para que ela 
fique sendo cada vez mais sustentável, com produção alimentícia, também 
com o uso sustentável das águas e também de la naturaleza60. 

	
Ressaltamos o potencial deste projeto como espaço de construção de conhecimentos 

multirreferenciais (FRÓES BURNHAM, 2012), atuando pelo estabelecimento de um 

intercâmbio cidade-campo, onde as pessoas transitam e realizam trocas de conhecimento, 

trabalhos, experiências, etc. É um exemplo de que, com o advento da internet, as facilidades de 

viagens internacionais e um forte elemento identitário, como a capoeira angola, é possível se 

criar uma comunidade intencional, inserida em uma rede de grupos com características 

semelhantes e composta ela própria por uma rede de indivíduos dos mais diversos países e 

origens tendo objetivos comuns. São espaços sociais que promovem, intencionalmente, a 

mediação de relações com o conhecimento, conformando-se o que Fróes Burnham (2012) 

identifica como “Espaços Multirreferenciais de Aprendizagem”: 

[...] tem-se verificado que muitos espaços sociais – concretos e virtuais; físicos 
e relacionais – vêm assumindo, intencionalmente, o papel de lócus de 
mediação de relações com o conhecimento. Dentre eles encontram-se aqueles 
que realizam processos direcionados à consecução de propósitos mais 
pragmáticos [...] e também os que se dedicam a interações voltadas à formação 
mais ampla [...]. Deste modo, coletivos de comunidades as mais diferenciadas 
promovem oportunidades de empoderamento de seus membros, a 
partir/através da produção, organização e socialização de 

																																																								
58 Entrevista realizada durante o Permangola, no Kilombo Tenonde, em janeiro de 2013.  
59 Gonzalo Hidalco, de origem chilena e residência na Califórnia (EUA), é artista e permacultor e realiza 
trabalhos de desenhos sustentáveis. Atua em projetos de desenvolvimento sustentável em diferentes localidades 
ao Sul do planeta. Realizou seu trabalho de mestrado na universidade “New College os California”, programa de  
“Culture, Ecology and Sustainable Community”, com o trabalho intitulado “The Impact of Art and Eco-building 
Projects on Community”.  
60 Entrevista realizada durante o Permangola, no Kilombo Tenonde, em janeiro de 2013. Arquivo pessoal. 
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informação/conhecimento significativo, situado, incorporado 61 , de caráter 
multirreferencial, em interações intra/inter/transcomunitárias. (FRÓES 
BURNHAM, 2012, p.116) 

	
Nesses espaços, como acontece no Kilombo Tenonde, realizam-se atividades intensivas 

em conhecimento, no caso relativos à produção sustentável da própria vida e à arte da capoeira, 

por meio de processos de “produção e compartilhamento de saberes/práticas, difusão de 

informações, desenvolvimento de técnicas e tecnologias, construção de etos, éticas e estéticas 

significativos para as respectivas comunidades.” (FRÓES BURNHAM, 2012, p.116). Isso 

ocorre cotidianamente nas atividades do Kilombo e de forma mais intensiva durante os eventos 

que acontecem duas vezes por ano.  

Essas atividades são fundamentadas em diferentes sistemas de produção e organização 

do conhecimento: “ciência, tecnologia, arte, religião, mito, mística, literatura, senso comum, 

prática [...]”; e são mediadas por uma multiplicidade de linguagens: “verbal, icônica, sonora, 

musical, gestual, mímica, plástica, cinestésica (da dança, da capoeira e outras artes corporais) 

[...]”. As atividades são também orientadas por uma diversidade de “visões de mundo, 

ideologias, valores, crenças, normas, padrões, trazidas de outros múltiplos espaços – da família, 

do trabalho, da igreja, da escola, das relações cotidianas, dos relacionamentos sociais 

presenciais ou virtuais, dos vínculos artístico-culturais [...]” (FRÓES BURNHAM, 2012, p.116, 

117). 

 

Aproximadamente um ano após adquirir a propriedade, Cobra Mansa organizou o 

primeiro encontro com a realização de atividades de capoeira angola e permacultura. 

Participaram dois instrutores de permacultura (com foco em construções com bambu e 

superadobe62) e reuniu cerca de 20 pessoas, a maioria não-capoeiristas. A partir do seu segundo 

ano de realização, surgiu o nome Permangola e desde então o evento vem sendo realizado 

anualmente, no mês de janeiro, e desde o ano de 2010 também são realizadas edições do evento 

em menor escala no período de junho/julho, o chamado Permangolinha. Isabel Angulo (2008) 

																																																								
61 Estes termos sao inspirados nos referenciais de aprendizagem significativa (ASUBEL, 1968; NOVAK, 1977), 
cognição situada (LAVE, 1988) e mente incorporada (VARELA; THOMPSON; ROSH, 2003). 
62 “A técnica da terra ensacada, também chamada por "superadobe" é um processo construtivo, no qual sacos de 
polipropileno são preenchidos com solo argiloso e moldados no próprio local através do apiloamento do mesmo 
por processo artesanal ou semi-industrial, através de pistões”. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superadobe - Acesso em 26/05/2016. 
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compartilha a visão do mestre Cobra Mansa de que a preservação das tradições da Capoeira 

Angola é um exemplo de permacultura: 

A preservação da tradição da Capoeira Angola é um bom exemplo 
permacultural. Para a sua sobrevivência, ela precisa de se relacionar de forma 
holística com todos os aspectos da sociedade e seu ambiente. No entanto, a 
adição do espírito de comunidade de Capoeira Angola é um aspecto que 
combina com o design geral e tem a tendência para transformar a iniciativa 
Permangola no Kilombo Tenondé em uma “feira” permanente de recursos 
alternativos para a saúde social63. (ANGULO, 2008, p.242) 

	
Vem sendo crescente a quantidade de participantes, de instrutores, a quantidade e 

variedade de atividades, bem como vem se ampliando a estrutura do local (alojamentos, 

banheiros, cozinha, etc.). A tabela a seguir apresenta a quantidade de participantes em eventos 

de 2008 a 2013:   

Tabela 1: Quantidade de participantes dos Permangolas 

 
Número de participantes 

Permangola 2008 20 

Permangola 2009 25 

Permangola 2010 48 

Permangola 2013 81 

Permangolinha 2013 82 

Fonte: SILVA FELIX (2014) 

 

Esses encontros vêm alimentando o projeto que não se resume aos eventos. Ao longo do 

ano, são desenvolvidos trabalhos diversos. O Kilombo Tenonde conta com a mão de obra de 

pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo, que passam períodos no Kilombo como 

voluntárias, em busca de experiências e aprendizados. Estas pessoas oferecem seu trabalho e 

em troca aprendem as técnicas de permacultura, treinos de capoeira angola, alimentação e 

hospedagem. Geralmente é cobrada a estadia dos voluntários com valores que variam de acordo 

com o tempo que a pessoa permanece no Kilombo, suas capacidades e disponibilidade para os 

																																																								
63 “The preservation of the capoeira angola tradition, is a good perma-cultural example. For its survival, it needs 
to relate holistically with all aspects of the society and its environment. Nevertheless, the addition of the spirit of 
community of capoeira angola is one aspect that blends with the overall design and has the trend to transform the 
Permangola initiative at the Kilombo Tenondé into a permanent fair of alternative resources for social health”. 
(ANGULO, 2008, p.242). 
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trabalhos necessários. Podemos dizer que o Kilombo seria uma espécie de comunidade em 

trânsito, já que a maior parte das pessoas que lá se encontram estão de passagem. 

Os trabalhos acontecem organicamente, de acordo com as demandas e possibilidades do 

espaço e o interesse dos participantes, com base nos princípios da permacultura, que envolvem 

a sustentabilidade, agricultura orgânica e construção natural, valorizando a prática e a 

experiência com a natureza. As atividades que acontecem no Kilombo envolvem, além da 

prática regular diária de Capoeira Angola, manejo de agrofloresta e horta orgânica, produção 

de mudas, compostagem e minhocário, construção utilizando materiais naturais e reciclados, 

criação de animais (peixes e abelhas64), e atividades artístico culturais.  

A área do Kilombo Tenondé possui 60 hectares, assim dividida: 

três (3) de agrofloresta; trinta e três (33) de florestas em regeneração; vinte 
(20) de florestas preservadas; dois (2) de pastos em recuperação; hortas; 
lagoas; um rio que passa na propriedade e algumas represas. No centro existe 
uma área que possui em torno de 5 hectares a parte. Os planos do Kilombo 
incluem a futura compra deste terreno, pois nele existe uma nascente que 
alimenta o rio que passa dentro do Kilombo. (SILVA FÉLIX, 2014, p.76) 

	
A distribuição do terreno pode ser visualizada no seguinte mapa:  

																																																								
64 Até o ano de 2014, aproximadamente, havia também a criação de galinhas e ovelhas, mas pela dificuldade em 
manter o cuidado com os animais, Cobra Mansa decidiu vendê-los, ainda que os animais sejam importantes 
elementos nos sistemas permaculturais, especialmente as abelhas e galinhas, essas últimas realizando a função de 
enriquecer a terra, ao transformar os restos de alimentos (resíduo orgânico) em adubo, arar a terra, entre outras.  
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Figura 2 – Mapa do Kilombo Tenonde 

Fonte: SILVA FÉLIX (2014)65 

																																																								
65 Abayomi M. Silva Félix (2014), juntamente com o Engenheiro Florestal Fernando Carvalho, com a utilização 
do GPS e do software ArcGis, após a coleta das coordenadas geográficas referentes ao perímetro do local, 
construíram um mapa da área do Kilombo Tenonde, no qual são apresentadas informações relativas ao uso e 
ocupação do solo. 
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Os autores dos mapas assim expõem os objetivos com a sua construção: 

Estes mapas foram construídos com o objetivo de facilitar o planejamento da 
futura utilização do espaço, a elaboração do zoneamento permacultural do 
local, apresentação da área aos visitantes além de ser útil para compor 
cadastros de regularização ambiental previstos no novo Código Florestal 
Brasileiro. Neste mapa é possível ver que o fruto das atividades e trabalhos 
realizados até o momento concentra-se em torno da sede do Kilombo. Há 
muito espaço para a ampliação das atividades sendo que o espaço será 
organizado seguindo alguns princípios da permacultura com vistas ao melhor 
aproveitamento possível dos recursos locais. (SILVA FÉLIX, 2014, p.77) 

	
O Kilombo Tenonde vem se tornando referência, com grande potencial para unir pessoas 

de diversas origens, que buscam formas alternativas de vida pautadas na troca de 

conhecimentos e experiências, maior conexão com a natureza, a espiritualidade, a saúde e 

autocuidado. Assim, podemos dizer que o Kilombo Tenonde vem se constituindo como um 

Espaço Multirreferencial de Aprendizagem, onde conhecimentos de múltiplas naturezas e 

referências são produzidos, compartilhados, difundidos e vêm conformando subjetividades e 

culturas como diz (FRÓES BURNHAM, 2012, p.117):  

Este complexo é também enredado com estilos, emoções, sensações, 
sentimentos, de modo que múltiplos sistemas de referência lastreiam e são 
integrados na formação socioafetivo-cognitiva dos membros da comunidade 
– indivíduos ou coletivos sociais – que, a um mesmo tempo, vão-se 
(in)formando e aprendendo, sendo (in)formados e ensinando, conforme 
esclarece Paulo Freire (1996). Assim, os ambientes referidos vão-se 
estruturando em espaços multirreferenciais de aprendizagem (FRÓES 
BURNHAM, 1999, 2000; FRÓES BURNHAM et al., 1997) concretos ou 
virtuais, onde conhecimentos são “decifrados”, “decodificados”, traduzidos, 
produzidos, partilhados, compreendidos, internalizados para a construção de 
subjetividades e culturas. 

	
Além do Kilombo Tenonde, identificamos outras iniciativas que se aproximam também 

da noção de Espaços Multirreferenciais de Aprendizagem, em locais em que outros mestres de 

capoeira vêm realizando eventos de capoeira em locais de convívio com a natureza, como 

veremos adiante. Voltamo-nos agora à contextualização do Município de Valença e, mais 

especificamente, da comunidade do Bonfim, onde se localiza o Kilombo Tenonde.  

 

1.2. O MUNICÍPIO DE VALENÇA E A COMUNIDADE DO BONFIM 

Tomemos o Kilombo Tenonde como um pequeno baobá, com pouco mais de dez anos de 

idade, que já começou a dar frutos. Não cresce sem dificuldades, já enfrentou ventos, 

tempestades, alagamentos, secas e também períodos de grande fertilidade. Por ele já passaram 
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seres humanos e outras espécies de seres vivos vindas dos quatro cantos do mundo. Mas um 

dos seus desafios é construir uma relação mais próxima com a comunidade local. Apesar de ser 

aberta a participação gratuita aos moradores locais,66 a sua presença nos eventos e atividades 

do Kilombo em geral é ainda pontual. Para melhor compreendermos o contexto desta 

comunidade, apresentamos em seguida alguns aspectos histórico-geográficos do Município de 

Valença e, mais especificamente, sobre o povoado do Bonfim e as redondezas do Kilombo. 

Para tanto, nos valemos de fontes bibliográficas sobre a história e geografia da região do 

Baixo Sul baiano e o município de Valença, documentos e referências bibliográficas fornecidas 

pelo Memorial da Câmara Municipal de Valença67, além de entrevista com o atual presidente 

da Central das Associações da Agricultura Familiar de Valença e da Região Baixo Sul, e 

entrevistas com antigos moradores do povoado do Bonfim e da vizinhança do Kilombo 

Tenonde.  

 

1.2.1. O Município de Valença no Baixo Sul Baiano: tapuias, tupinambás e 

africanos na resistência   

TAPUIA 
De pés descalços, rápido e intrépido 
Guerreiro temido, Batoque ao vento 

Navega Tapuia nas águas rasas do Una 
 

Em cada conquista um novo estigma 
A cada pedaço de carne humana degustada 

Uma grande honra e moral 
 

Trinta anos de guerra enfraquece seu povo 
Perece povo Guerém, perante os forasteiros 

Esposas estupradas, filhos bolinados 
Deuses desdenhados cultura expropriada 

 
A ordem docente salvadora de almas 

As tira do inferno e as leva ao purgatório 
Doce consolo, pois Cristãos Novos assim são chamados 
Impera Pedagogia do medo e é o método da conversão  

 
Preguiçosos, insolentes, cachaceiros é o seu retrato histórico 

Cauinagem, antropofagia, ritos de passagem 
Para os etnocêntrico: Crença, para o povo: resistência e sobrevivência68 

																																																								
66 É feita uma divulgação do evento no povoado do Bonfim, próximo ao Kilombo Tenonde, sendo o Restaurante 
da Nalva (onde são realizadas rodas e apresentações no encerramento dos eventos) uma das principais referências 
para esta divulgação. A informação sobre a participação gratuita da comunidade é feita informalmente, de forma 
presencial, de modo que a sua abrangência pode ser questionada. São feitos ainda convites informais e presenciais 
aos moradores vizinhos e conhecidos pelo mestre Cobra Mansa.   
67 Pesquisa realizada na cidade de Valença, em março de 2015. 
68 Francisco Carlos de Aguiar Neto. In: OLIVEIRA, 2009. 
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Os povos tapuias, ou aimorés, ao lado dos tupinambás, do tronco linguístico tupi-guarani, 

foram os dois principais grupos indígenas existentes na região da antiga Capitania de Ilhéus, 

onde atualmente se encontra o município de Valença/BA, no período da chegada dos 

portugueses ao Brasil. Tapuias e tupinambás há muitos séculos guerreavam entre si. Mas foram 

os tapuias quem mais bravamente tentaram resistir ao domínio português. (OLIVEIRA, 2009) 

Considerados o “traiçoeiro selvagem, obstáculo no caminho das civilizações”69 pelos 

lusitanos, os tapuias eram grandes guerreiros, velozes corredores e as mulheres também 

combatiam. Possuíam hábitos de vida nômades, portanto não dominavam o cultivo de produtos 

agrícolas. Considerados do grupo dos aimorés e gueréns, da nação tapuia, eram também 

chamados botocudos, por causa dos botoques de madeira ou pedra que usavam nas orelhas e 

lábios (OLIVEIRA, 2009, p.25). Interessante notar que o povoado onde se localiza o Kilombo 

Tenonde é denominado Guerém, em referência a este povo que primeiro habitava o local. 

Os povos tupinambás foram os que primeiro mantiveram contato com os portugueses. 

Moravam em aldeias, onde construíam suas ocas, nas quais podiam dormir até cem pessoas, 

em suas redes. Vivam da caça, pesca e de práticas agrícolas, colhendo frutos e cultivando 

pimenta, batata-doce, caju, feijão, tabaco e, especialmente, a mandioca, da qual produziam 

farinha e beiju (OLIVEIRA, 2009, p.22). Notamos a permanência da herança do cultivo de 

alguns desses produtos na região de Valença ainda hoje70. Importante salientar que muitas das 

técnicas de cultivo da terra que foram apropriadas pela permacultura e agroecologia advém dos 

conhecimentos de comunidades tradicionais indígenas, como caso dos sistemas agroflorestais 

(SAFs)71.  

Sobre a agrofloresta, destacamos que é um sistema ancestral de uso da terra que vem 

sendo praticado por milhares de anos por agricultores de todo o mundo, sendo que, nos anos 

mais recentes, “também têm sido desenvolvida como uma ciência que se compromete a ajudar 

agricultores a incrementar produtividade, rentabilidade e sustentabilidade em suas terras”72. 

																																																								
69 Trecho de uma citação apresentada em MONTEIRO (2001, p.30), apud OLIVEIRA (2009, p.20). 
70	No povoado de Bonfim, o mais próximo do Kilombo Tenonde, o principal ponto de encontro é o “Beiju da dona 
Nalva”, moradora local que faz um delicioso beiju em seu restaurante, onde acontecem as rodas de capoeira angola 
seguidas de festa no encerramento dos eventos Permangola anualmente.	
71 “A Agrofloresta é um sistema de produção que imita o que a natureza faz normalmente, com o solo sempre 
coberto pela vegetação, muitos tipos de plantas juntas, umas ajudandos as outras, sem problemas com “pragas” ou 
“doenças”, dispensando o uso de venenos. Nos Sistemas Agroflorestais, encontramos uma mistura de culturas 
anuais, árvores perenes e frutíferas e leguminosas, além de criação de animais e a própria familia de agricultores, 
em uma mesma área”. Disponível em: http://www.ipoema.org.br/ipoema/home/conceitos/saf/ - Acesso em: 
26/05/2016 
72 Disponível em: http://www.ipoema.org.br/ipoema/home/conceitos/saf/ - Acesso em: 26/05/2016. 
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A colonização portuguesa foi desde o seu início um grande massacre para a cultura local 

que então habitava o Brasil, sendo a Bahia lócus primeiro da chegada europeia: 

O contato entre portugueses e nativos brasileiros foi desastroso para a cultura 
local e representou o confronto entre dois mundos absolutamente diferentes: 
o branco europeu dito civilizado, vestido, armado e buscando novas formas 
de acumulação de riquezas, e o nativo brasileiro, pardo, nu, vivendo em 
harmonia com a natureza da qual tirava seu sustento, dentro da imensidão de 
suas terras, da qual ele se considerava parte. (OLIVEIRA, 2009, p.30)  

	
O autor argumenta que os povos indígenas que habitavam o Brasil “eram considerados 

seres inferiores pelos europeus, que os julgavam como uma raça sub-humana e que deveria ser 

subjugada, explorada e escravizada” (OLIVEIRA, 2009, p.30), utilizando-se de armas como 

instrumento de dominação, assim como fizeram com os africanos, sequestrados de suas terras 

e trazidos para o Brasil e outros países das Américas, em condições sub-humanas e degradantes.  

As justificativas dos europeus para tal subjugação dos povos indígenas da América e da 

África são o que marcam o pensamento racista, umas das principais bases das desigualdades 

que vivemos ainda hoje, ao lado do sexismo. Utilizou-se inicialmente de estudos científicos 

para classificar a suposta existência de diferentes raças humanas, baseando-se em critérios de 

diferença de cor da pele, no século XVIII, e posteriormente, “no século XIX, acrescentou-se ao 

critério da cor outros critérios morfológicos como a forma do nariz, dos lábios, do queixo, do 

formato do crânio, o angulo facial, etc. para aperfeiçoar a classificação.” (MUNANGA, 2003, 

p.4) 

Kabengele Munanga (2003) nos ajuda a entender essa construção do racismo, dizendo 

que tais estudiosos, além de classificar, se deram o direito de hierarquizar, isto é, de “estabelecer 

uma escala de valores entre as chamadas raças. O fizeram erigindo uma relação intrínseca entre 

o biológico (cor da pele, traços morfológicos) e as qualidades psicológicas, morais, intelectuais 

e culturais”. (MUNANGA, 2003, p.5). Essa classificação hierárquica das ditas raças apresenta 

os membros da raça branca como: 

mais bonitos, mais inteligentes, mais honestos, mais inventivos, etc. e 
consequentemente mais aptos para dirigir e dominar as outras raças, 
principalmente a negra mais escura de todas e consequentemente considerada 
como a mais estúpida, mais emocional, menos honesta, menos inteligente e 
portanto a mais sujeita à escravidão e a todas as formas de dominação. (Idem, 
ibid., p.5) 

	
Posteriormente, os progressos dos estudos científicos nas ciências biológicas 

demonstraram não ter fundamento a divisão da espécie humana em raças diferentes, uma vez 



	
	

59	

que “os patrimônios genéticos de dois indivíduos pertencentes a uma mesma raça podem ser 

mais distantes que os pertencentes à raças diferentes”. Assim, “com os progressos realizados 

na própria ciência biológica (genética humana, biologia molecular, bioquímica), os estudiosos 

desse campo de conhecimento chegaram a conclusão de que a raça não é uma realidade 

biológica.” (MUNANGA, 2003, p.4, 5) 

Apesar disso, a construção política, sociológica e ideológica baseada na ideia da 

superioridade da “raça branca” perdura ainda hoje, funcionando como uma categoria de 

dominação e exclusão: 
Se cientificamente a realidade da raça é contestada, política e ideologicamente 
esse conceito é muito significativo, pois funciona como uma categoria de 
dominação e exclusão nas sociedades multirraciais contemporâneas 
observáveis. Em outros termos, poder-se-ia reter como traço fundamental 
próprio a todos os negros (pouco importa a classe social) a situação de 
excluídos em que se encontram em nível nacional. (MUNANGA, 2009, p.15) 

	
Ou seja, “embora a raça não exista biologicamente, isto é insuficiente para fazer 

desaparecer as categorias mentais que a sustentam. O difícil é aniquilar as raças fictícias que 

rondam em nossas representações e imaginários coletivos.” (MUNANGA, 2003, p.10). Um 

exemplo atual da continuidade do pensamento racista no âmbito político pode ser visto no 

documento “Plano Plurianual do Município de Valença para os anos 2014 a 2017” 73 

(VALENÇA, 2013), que determina o planejamento das ações da Prefeitura Municipal de 

Valença nestes anos. No item da “Caracterização do Município de Valença – Aspectos 

Históricos” deste documento é dito que o território era habitado por indígenas tupiniquins, sem 

fazer qualquer caracterização deste povo além de que seriam de “índole pacífica”, nem remeter 

à violência a que foram submetidos no processo de dominação do território. Além de não 

citarem a também existência de povos aimorés (ou tapuias) no local antes da chegada dos 

portugueses, o documento refere-se aos povos indígenas como se fossem eles os invasores da 

região, e motivo de “diminuição do progresso”, como consta no seguinte trecho:  

[...] invadida a região pelos índios aimorés, de índole bravia, diminuiu o 
progresso e ficou obstada por muito tempo a colonização do território de 
Valença. Anos depois, já no século XVIII, após sangrentas represálias aos 
aimorés pelos bandeirantes do paulista João Amaro Macial Parente, 
reencontrou a localidade em fase de progresso [...] (VALENÇA, 2013, p.13). 

 

																																																								
73 Plano “estruturado pela Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento do Município de Valença, envolvendo 
a participação de todos os órgãos da administração pública municipal e agregando as proposições dos diversos 
segmentos sociais apresentados no I Congresso Municipal do PPA [Plano Plurianual) participativo.” 
(VALENÇA, 2013). 
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Foi seguindo a lógica racista de dominação, que as terras brasileiras foram ocupadas pelos 

portugueses e inicialmente dividas em Capitanias Hereditárias. A então conhecida “Terra de 

Una”, onde passava o rio Una (atual município de Valença) passou a fazer parte da Capitania 

de Ilhéus, onde se construíram fazendas de engenhos. Mas essa ocupação não aconteceu sem 

conflito e uma forte resistência apresentada pelos tapuias, especialmente entre os anos de 1574 

e 1750, quando a Terra do Una foi palco de muitos conflitos entre os portugueses e os tapuias, 

e o Norte Continental da Capitania de Ilhéus ficou sob o domínio dos Tapuias durante quase 

200 anos (OLIVEIRA, 2009). 

Ainda segundo Oliveira (2009), a “pacificação” – termo que podemos questionar, já que 

tratou-se de um processo de dominação – dos indígenas Gueréns se deu quando a igreja católica 

teria conseguido catequizá-los74. Foi nesse período a partir de 1750 que nasce a atual cidade de 

Valença, que foi elevada à condição de vila em 1789 e dez anos depois tornou-se município, 

em 1799. No início do século XIX a sua atividade econômica baseava-se na exportação de 

madeiras (destinada principalmente à construção naval), café e farinha de mandioca para a 

capital.  

A região teve importante participação nas guerras pela independência do Brasil na Bahia 

em 1822 e 1823. Sediou a primeira fábrica de tecidos finos do Brasil, instalada em 1844, 

tornando-se, em 1852 a maior fábrica de tecidos do Brasil. O fim do século XIX foi o período 

do auge do desenvolvimento de Valença, como cidade industrial e grande centro comercial. O 

crescimento segue no início do período republicano, mas no fim do século XIX, com a mudança 

do sistema de transporte do marítimo para o ferroviário, Valença cai em um longo período de 

decadência econômica.  

O atual Município de Valença pertence ao Território de Identidade75 Baixo Sul, composto 

pelos municípios de: Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, 

Jaguaripe, Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, 

Valença e Wenceslau Guimarães, conforme encontra-se no mapa dos “Municípios do Território 

do Baixo Sul” (Figura 3). Enquanto microrregião econômica, é composta por Cairu, Camamu, 

																																																								
74	O que não se deu sem a destruição da maior parte deste povo.	
75	A unidade de regionalização adotada pelo Governo do Estado da Bahia no PPA 2012-2015 foi o Território de 
Identidade, [...] cuja metodologia foi desenvolvida a partir do sentimento de pertencimento da população, onde as 
comunidades, através de suas representações, foram convidadas a opinar. O Território de Identidade é conceituado 
como um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por critérios 
multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições e uma 
população com grupos sociais relativamente distintos [...] onde se pode distinguir um ou mais elementos que 
indicam identidade, coesão social, cultural e territorial. (VALENÇA, 2013, p.14) Em outros documentos, 
encontramos variações quanto aos municípios considerados como pertencentes ao “Baixo Sul da Bahia”.  
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Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Maraú, Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancredo 

Neves, Valença e Taperoá. Na região, existem cinco Áreas de Proteção Ambiental (APA): 

Pratigi, Guaibim, Boa Esperança, Tinharé/Boipeba e Baía de Camamu. (AYRES, 2015, p.76). 

Dentre os municípios do Baixo Sul, Valença concentra o maior índice de população total 

(88.729 habitantes, sendo 24.328 na região rural e 64.401 na região urbana). Juntos, sua 

população alcança quase 300 mil habitantes. Grande parte dessa densidade está fixada no 

distrito sede. A sua organização político-administrativa compreende quatro distritos: Guaibim, 

Guerém (onde se localiza o Kilombo Tenonde), Maricoabo e Serra Grande e 56 localidades da 

Zona Rural, além da Sede do Município (VALENÇA, 2013, p.14). 

 

Figura 3 – Mapa: Municípios do Território do Baixo Sul 

 

Fonte: http://www.ebda.ba.gov.br/pactofederativo/index.php?id=territorio-baixo-sul (acesso em: 11/06/15) 
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Figura 4 – Mapa: Baixo Sul e o Município de Valença 

 

Fonte: SEI, 2014, p.254 

 

Em seus aspectos geográficos, Valença é uma importante cidade da Costa do Dendê, pois 

serve de porta de entrada para a Ilha de Tinharé na qual se localiza Morro de São Paulo, 

conjunto de praias com elevado fluxo de turismo conhecida internacionalmente, além da Ilha 

de Boipeba, ainda bastante preservada. Ocupando uma área de 1.190,381km2 de extensão 

territorial, a distância de Valença até Salvador é cerca de 267km pela estrada (via BR-101 e 
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BR-324) ou 122km atravessando via ferry-boat de Salvador para Bom Despacho e seguindo de 

Bom Despacho até Valença via BA-00176. 

Alguns dos principais produtos cultivados na região desde o período colonial coincidem 

com os que apareceram nos relatos de antigos moradores e vizinhos do Kilombo Tenonde77. O 

principal deles, como já mencionado, é a mandioca, herança dos povos tupi, que tinham esse 

tubérculo como alimento básico. Encontramos, também, o cacau, dendê, o cravo e o guaraná. 

Outros produtos que foram importantes na região, mas que não foram tão citados em nossas 

entrevistas são o café e a piaçava.  

O dendê se destacou como vegetação que se propagou pelo Baixo Sul, a ponto deste 

espaço ser conhecido como Costa do Dendê.  

Conhecida como Costa do Dendê, em alusão à rica presença desta espécie de 
palmeira, a região do Baixo Sul se caracteriza pela vegetação de mata 
atlântica, muitos rios, diversidade de recursos naturais além de potencial 
portuário, pesqueiro e turístico em função de seus arquipélagos. (AYRES, 
2015, p.76) 

	
Abrimos aqui uma “dobra” para falar dessa espécie exógena que se adaptou ao planalto e 

planície costeira e ao clima tropical úmido, já que o dendê adquiriu forte valor simbólico na 

cultura baiana. O óleo de dendê é ingrediente básico da culinária típica baiana, tanto no 

cotidiano como no contexto religioso, como exemplificam o acarajé e o abará. O dendê é 

também citado nas cantigas de capoeira (“tem dendê, tem dendê, capoeira tem dendê”) e usado 

no sentido de se colocar “tempero” no jogo, com malícia, malandragem, mandinga, escondendo 

a intenção do jogador na expressividade corporal e surpreender o adversário.  

Desde o início do período de colonização, “a Microrregião de Valença não foi explorada 

como um modelo monocultor que caracterizava a época colonial, mas sim como uma 

policultura, incluindo-se o cultivo de café, cana-de-açúcar, mandioca, arroz, pimenta do reino, 

canela...” (FISHER, 2007, p.36). O autor cita, mais atualmente, no final dos anos 1980, a 

produção de cacau, cravo, dendê e mandioca no município de Valença. Destacamos o modelo 

da policultura como um ponto positivo no aspecto ambiental. 

Vale salientar a importância da feira livre de Valença, que exerce uma influência 

expressiva no âmbito do mercado regional, “na medida em que oferece as condições aos 

pequenos produtores de eliminarem os atravessadores e venderem seus produtos diretamente 

																																																								
76 Disponível em: https://www.google.com.br/maps/ - Acesso em 03/03/2016. 
77 Entrevistas realizadas durante o trabalho de campo em março de 2015. 
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aos consumidores a preços mais baratos.” (VALENÇA, 2013, p.18). Em entrevista realizada 

com Adailton Francisco, presidente da Central das Associações da Agricultura Familiar de 

Valença e da Região Baixo Sul – que reúne representantes das diversas associações da região 

–, ele ressaltou, entretanto, que a grande maioria das hortaliças e fruticultura comercializadas 

na feira de Valença vêm de outras regiões (como Feira de Santana/BA e Água Clara/BA), não 

sendo majoritariamente abastecida pelos produtores familiares de Valença 78 . O Kilombo 

Tenonde chega a vender alguns produtos na feira de Valença, porém, ainda de forma esporádica 

pois não houve investimento e organização para se comercializar os produtos do local, como 

uma das formas de geração de renda para o projeto.  

 

Atualmente, a cidade de Valença enfrenta problemas comuns à maioria dos centros 

urbanos brasileiros, nos âmbitos social, econômico e ambiental, tais como a destruição 

sistemática da natureza, com a poluição do Rio Una, a destruição dos manguezais, a má 

destinação do lixo79, o desmatamento, a ocupação desordenada do solo, os processos erosivos 

de encostas, no campo e na cidade, a falta de saneamento básico, a falta de conservação de 

sítios históricos, a desigualdade social, o desemprego (OLIVEIRA, 2009, p.131). 

A região do Baixo Sul, na qual se insere o município de Valença, pertence ao domínio da 

Mata Atlântica, bioma originalmente cobria cerca de 30% do Estado da Bahia e sofreu com 

grande devastação80. Apesar de sua grande importância e diversidade, este bioma é um dos mais 

ameaçados do mundo, restando apenas cerca de 7% dos remanescentes da Mata Atlântica em 

todo o Brasil. Seu “processo de destruição está diretamente relacionado à colonização europeia 

do território brasileiro e aos cinco séculos de ocupação humana baseada no extrativismo e uso 

predatório dos recursos.” (FISHER, 2007, p.81). 

O desmatamento ocorrido no território está relacionado a uma forte pressão 
pelo uso da terra e pode ser explicado por vários fatores: exploração 
madeireira, extrativismo, ampliação da área cultivada, crise da cacauicultura 
e incorporação de novas culturas agrícolas. (BRASIL, 2010, p.23) 

 

																																																								
78 Trecho do depoimento de Adailton Francisco, presidente da Central das Associações da Agricultura Familiar de 
Valença e da Região Baixo Sul, em entrevista concedida para este trabalho, em junho de 2015, na sede da 
instituição, localizada da cidade de Valença/BA. 
79	Não existe aterro sanitário na cidade, sendo o lixo acumulado em um grande lixão, que gera vários problemas, 
como a produção de chorume que polui os rios.	
80  Para proteger parte destes ambientes foram criadas Unidades de Conservação no município: as Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs) Caminhos Ecológicos da Boa Esperança, Candengo, Guaibim e a APA Municipal 
Planície Costeira do Guaibim, bem como a RPPN Fazenda Água Branca. 
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Uma das ações que veem sendo desenvolvidas no Kilombo Tenonde é a recuperação de 

áreas de florestas, por meio da plantação em sistemas agroflorestais (SAFs)81, já tendo sido 

recuperada uma área de pastagem que atualmente é uma nova agroflorestal, como podemos ver 

nas fotos seguintes – ainda que a proporção dessa área seja mínima em relação ao desmatamento 

histórico das florestas, é uma iniciativa na direção contrária da destruição. 

 

Foto 2 – Kilombo Tenonde 2005 – Antigo pasto 

 

Fonte: Arquivo pessoal do mestre Cobra Mansa 

 

  

																																																								
81	“[…]	 sistema de produção que imita o que a natureza faz normalmente, com o solo sempre coberto pela 
vegetação, muitos tipos de plantas juntas, umas ajudandos as outras, sem problemas com “pragas” ou “doenças”, 
dispensando o uso de venenos. Nos Sistemas Agroflorestais, encontramos uma mistura de culturas anuais, árvores 
perenes e frutíferas e leguminosas, além de criação de animais e a própria familia de agricultores, em uma mesma 
área”. Disponível em: http://www.ipoema.org.br/ipoema/home/conceitos/saf/ - Acesso em: 26/05/2016.	
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Foto 3 – Kilombo Tenonde 2005 – Antigo pasto (2) 

 

Fonte: Arquivo pessoal do mestre Cobra Mansa 

 

Foto 4 - Kilombo Tenonde 2012 – Agrofloresta 

 

Fonte: Foto Cinthia, Permangolinha, 2012. 
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Foto 5 - Kilombo Tenonde 2012 – Oficina de Agrofloresta com mestre Cobra Mansa 

 

Fonte: Foto Moema, Permangolinha 2012. 

O clima nesta região é tropical, com elevadas temperaturas e precipitações, influenciadas 

pela proximidade do mar. O regime pluviométrico é regular com chuvas abundantes 

distribuídas durante o ano, não ocorrendo meses propriamente secos (FISHER, 2007, p.82). É 

portanto um clima propício para o cultivo de produtos diversos, não havendo problemas de falta 

de água82.  

Com relação à ocupação de terras, dados do INCRA de 2002 indicam que a “grande 

maioria dos imóveis rurais cadastrados (71,40%) é de minifúndios. As pequenas propriedades 

representam 23,16% e as propriedades médias e grandes somam apenas 5,44%.” Quanto à 

produtividade destas terras, “a maior parte dos imóveis é considerada improdutiva, alcançando 

26,3% do total.”83 (FISHER, 2007, p.164 e BRASIL, 2010, p.52). 

Por outro lado, podemos observar que 67,22% do total dos imóveis eram 
menores que um Módulo Fiscal e, no entanto, ocupavam apenas 15,66% da 

																																																								
82 Porém, o excesso de chuvas pode enfraquecer os solos, além do risco de enchentes, como aconteceu em 2015 
no Kilombo Tenonde, tendo-se perdido a maior parte dos produtos da horta. 
83 “A Lei 8.629/93 classifica os imóveis com área total de 1 a 4 módulos fiscais, como pequena propriedade; de 4 
a 15 como media propriedade; acima de 15 como grande propriedade. Módulo Fiscal (MF) é uma referência 
estabelecida pelo INCRA que define a área mínima suficiente para prover o sustento de uma família de 
trabalhadores rurais. Ele varia de região para região e é definido para cada município, a partir de vários fatores, 
como a situação geográfica, a qualidade do solo, as condições de acesso ao local, entre outros aspectos. 
Propriedade Produtiva é aquela explorada econômica e racionalmente e atinge simultaneamente grau de 
utilização da terra igual ou superior a 80% e grau de eficiência na exploração igual ou superior a 100%.  



	68	

área total. No outro extremo, a grande propriedade representava 1,14% do 
total dos imóveis, mas ocupava 30,44% da área total, o que denota um quadro 
de extrema concentração fundiária. (BRASIL, 2010, p.52) 

	
O maior percentual de minifúndios é encontrado em Presidente Tancredo Neves e 

Valença, o que demonstra um menor nível de concentração de terras na região, explicando a 

forte presença da agricultura familiar. Este é um grande potencial no sentido de se enfrentar o 

modelo das agroindústrias, com grandes extensões de terra voltadas para a monocultura e para 

o acúmulo de capital.  

Esses dados foram confirmados pelo presidente da Central das Associações da 

Agricultura Familiar de Valença e da Região Baixo Sul, Adailton, que diz que a agricultura na 

região é marcada pela agricultura familiar, porém pouco voltada à segurança alimentar e à 

subsistência de cada família: 

A agricultura aqui é familiar, normalmente se produz muita coisa na 
propriedade, mas não é uma agricultura pensando na segurança alimentar, 
não tem isso, porque é muito comum o homem do campo comprar farinha, 
hortaliça, tomate, pimentão, etc., na cidade84. 

	
Há uma considerável organização entre os agricultores familiares em associações, 

cooperativas e sindicados, como relatou Adailton, citando a Federação de Associações, 

cooperativas e sindicatos dos agricultores familiares. No entanto, ele avalia que ainda não 

alcançaram o pleno acesso às políticas publicas, devido à cultura do assistencialismo e da pouca 

participação política, de modo que as pessoas muitas vezes ainda não entenderam o papel da 

associação e o papel de cada um dentro da organização. 

Sr. Adailton, em seu depoimento, cita como desafios para a região: melhorias na 

infraestrutura do campo, como estradas, acesso às tecnologias da informação e comunicação – 

internet e celular; falta de atendimento médico; melhoria na educação; segurança; e a 

necessidade de processamento dos produtos para agregar valor (não se trabalha a cadeia 

produtiva, tudo é vendido em natura). Ele levanta ainda problemas locais, como o uso 

indiscriminado de agrotóxicos, o êxodo rural, que atinge principalmente a população mais 

jovem, questões ambientais diversas, como a destruição das matas ciliares, nascentes, poluição 

dos rios e a destinação do lixo. 

 

																																																								
84	Depoimento de Adailton Francisco, presidente da Central das Associações da Agricultura Familiar de Valença 
e da Região Baixo Sul, concedida para este trabalho, em março de 2015.	
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1.2.1.1. Diáspora africana no Litoral Sul da Bahia 

Nos documentos consultados que discorrem especificamente sobre o município de 

Valença e o território do Baixo Sul da Bahia (FISHER, 2007; VALENÇA, 2013; OLIVEIRA, 

2009), nos deparamos com a ausência de referências sobre a presença da cultura negra na 

região, apesar de sabermos que foi grande a sua ocupação por negros(as) africanos(as) desde o 

período colonial. Encontramos tal abordagem somente na obra de Antônio Risério (2003)85.  

Diferentemente da Bahia de Todos os Santos, os povos africanos não chegaram 

massivamente no litoral sul, sendo mais lenta a sua chegada na região. Apesar de as regiões de 

Salvador e do Recôncavo Baiano terem se destacado como símbolos da resistência e negação 

da escravidão pelos negros, como também pelos indígenas, “o litoral sul se destaca pela 

multiplicação de pequenas, médias e (relativamente) grandes comunidades rurais de negros 

prófugos, foragidos.” (RISÉRIO, 2003, p.140). Havia uma grande proporção de escravizados 

na população e as “vilas do litoral do alto-sul não se achavam com força suficiente para bloquear 

fugas de negros ou detonar quilombos escondidos no meio dos matos.” (RISÉRIO, 2003, p.141)  

A história dos quilombos na região vai se tornar mais densa e mais aguda a partir das 

últimas décadas do século 17, quando começa a se apagar o fogo da guerra dos indígenas 

gueréns. “Os quilombos se sucedem até o final do século 17, deixando as terras de Cairu, 

Boipeba e Camamu sempre inseguras – e suas vilas sob ameaça. E entram ativos no século 

XVIII.” (RISÉRIO, 2003, p.143). Já o final do século XVIII, juntamente com o fim das guerras 

de resistência dos gueréns, após a sua quase total destruição, os quilombos também são 

reprimidos.  

Considerando-se a forte presença dos nativos ameríndios bem como dos negros africanos 

na formação da identidade cultural da região, o autor Antônio Risério (2003, p.212) considera 

esta como uma região de transição entre essas culturas:  

[...] a região cultural que se estende de terras de Valença a terras de Itacaré, 
passando pelo arquipélago de Tinharé e pela baía de Camamau aparece, a 
nossos olhos, como uma área de transição entre a cultura afrobarroca da Bahia 
de Todos os Santos e seu Recôncavo, a chamada “cultura grapiúna” 
concentrada em Ilhéus e Itabuna e a cultura mais acablocada do extremo-sul, 
terras da antiga Capitania de Porto Seguro.  

 

																																																								
85	A obra de Antônio Risério (2003) trata sobre o Litoral Sul da Bahia. Apesar de o Kilombo Tenonde não se 
localizar propriamente no litoral, encontra-se bem próximo a essa região.	
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Dentre as manifestações estético culturais de matriz africana mais expressivas na região 

encontra-se o zambiapungo (ou zambiapunga), presente na atual cidade de Nilo Peçanha – onde 

há comunidades remanescentes de quilombos – assim como em Cairu e em Taperoá. A origem 

do zambiapungo é negroafricana banto, marcante em suas vestimentas e musicalidade. “Suas 

máscaras encantam. E a sua formação instrumental surpreende com tambores, sopro de búzios 

e enxadas percutidas.” (RISÉRIO, 2003, p.216). 

Ainda sobre a influência africana na região de Valença na obra de Antônio Risério (2003, 

p.225), citando o pesquisador Nelson de Araújo, existiu, em Valença, um cordão carnavalesco 

de descendentes de escravos africanos chamado “Os Africanos”, que apresentavam uma ação 

afirmativa de sua cultura: 

Os seus membros tinham plena consciência do valor do seu bloco como 
amostragem pública da ascendência, o que transparece na escolha do nome e 
num repertório ainda em língua africana, que cantavam ao saírem às ruas. Isto 
ocorreu numa cidade que conta, na atualidade, com mais de quarenta casas de 
candomblé de diferentes “nações” e onde o afoxé é uma tradição antiga. 
(RISÉRIO, 2003, p.225) 

 

A presença africana na região do Baixo Sul ou Costa do Dendê se mantém também nas 

mais de 40 comunidades quilombolas existentes em todos os seus municípios (como apresenta-

se no Quadro 1), sendo as mais conhecidas as comunidades de Jatimane e Boitaraca: 

Conforme a FCP, existem 47 comunidades certificadas no Baixo Sul e como 
o processo de certificação é realizado a partir do autorreconhecimento da 
comunidade e a consequente solicitação à Fundação Cultural Palmares, há 
processos em andamento, pois algumas comunidades ainda não conhecem 
satisfatoriamente o direito e, de certo modo, temem o autorreconhecimento, 
por não saberem exatamente o que isto envolve. (AYRES, 2015, p.79) 
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Quadro 1 – Certificações de comunidades quilombolas por município, comunidade e ano –  

Região do Baixo Sul, Bahia 

 

 

Fonte: AYRES, 2015, p.80. 

 



	72	

São “pescadores, marisqueiras, extrativistas de piaçava, agricultores (cultivo de 

mandioca, cravo, pimenta do reino, seringa, cacau, dendê e muitos outros simultaneamente), 

rezadoras e rezadores, mestres da cultura.” (AYRES, 2014, p.30). Esses grupos sociais negros 

autodeclarados remanescentes de quilombos reivindicaram perante o Estado o reconhecimento 

de sua existência formal, a partir das relações com a terra, o parentesco, a ancestralidade e as 

tradições e práticas culturais próprias. No município de Valença, as comunidades 

remanescentes de quilombos certificadas são: Buraco Azul, Jaqueira, Sarapuí, Novo Horizonte, 

Arueira, Vila Velha do Jequiriçá e Sapé Grande. De modo geral, apesar da riqueza da região, 

as comunidades quilombolas do Baixo Sul não desfrutam de condições de vida favoráveis:  

O acesso é difícil, seja por transportes marítimos ou terrestres, pois quase 
todas estão encravadas em áreas rurais e, em princípio, este “difícil acesso” 
complica a chegada de serviços como saúde e educação, especialmente. Um 
aspecto delicado se refere à propriedade das terras, muito valorizadas e 
cobiçadas. (AYRES, 2015, p.81) 

	
O encontro cultural entre diversos povos indígenas brasileiros e africanos, nos revela a 

formação de uma “filosofia peculiar” (LOPES, 2008), uma “filosofia da Terra” (OLIVEIRA, 

2007b). Sobre esse encontro de culturas entre os povos indígenas primeiros habitantes destas 

terras e “de africanos escravizados da África ocidental equatorial e da África austral, 

notadamente pelos portos de Cabinda, Luanda, Benguela e Moçambique”, trazidos, ou melhor, 

sequestrados durante todo o tempo da escravidão, Nei Lopes (2008) destaca a riqueza advinda 

dessa troca cultural, na inter-relação de cosmovisões que mantém uma relação sagrada com a 

natureza, que fundamentam essa “filosofia peculiar”: 

Do ponto de vista das relações com a natureza e o meio ambiente, muitas 
concepções dos africanos bantos encontraram eco nas ideias dos índios 
brasileiros, fazendo surgir, aqui, uma filosofia peculiar, um Brasil 
instigantemente cafuso, que se expressa hoje na religiosidade, em muitas 
técnicas, em inúmeros folguedos e, principalmente, em certos conceitos 
ligados à terra, às árvores, aos rios e mananciais. Isso porque, no sistema das 
concepções filosóficas dos povos bantos, assim como no dos índios brasileiros 
(ao que nos consta), o culto aos antepassados se reveste de fundamental 
importância. (LOPES, 2008, p.196) 

	
Ou seja, nos cabe assumir essa filosofia, cultivada em nosso solo próprio, descolonizando 

nosso pensamento e potencializando esses conceitos sobre a terra, as árvores, os rios, presentes 

ainda nas religiões de matrizes africanas e indígenas no Brasil, nos rituais, nas comunidades e 

aldeias. Nos cabe valorizar, reconstruir e difundir esses conhecimentos caros ao momento em 

que vivemos, na abertura de caminhos possíveis para criarmos relações mais integradas com a 

natureza. É nesse caminho que vemos ser plantada e cultivada o encontro da capoeira com a 
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permacultura, na natureza, aqui exemplificado no caso do Kilombo Tenonde principalmente – 

ainda que o Kilombo seja como uma ilha na comunidade onde se insere, no sentido de que as 

práticas da “agricultura moderna”, como o monocultivo, o uso de insumos químicos, etc., 

dominam a maior parte dessa comunidade local. 

 

1.2.2. Povoado do Bonfim e seus arredores  

Imaginemos uma lupa para olharmos a região onde mais especificamente se localiza o 

Kilombo Tenonde e seus arredores, nos quais as pessoas que vivem no Kilombo costumam 

transitar, nos valemos dos relatos de antigos moradores, tanto das terras vizinhas ao Kilombo, 

quanto do povoado mais próximo (a 2km de distância), o Bonfim, onde também se realizam 

algumas atividades durante o evento Permangola.  

No povoado do Bonfim, há cerca de cinquenta anos atrás, havia poucas casas. Segundo 

relato de Sr. Digue, um dos moradores mais antigos do Bonfim, o seu trabalho, assim como de 

seus pais e avós, era com plantação. Ele ressalta alguns aspectos que considera positivos do 

local antes da morte dos mais velhos, quando “era tudo cheio de casa, aqui tinha loja, tuia de 

farinha, cartório, tudo tinha aqui, e terminou”. Segundo ele, quando os mais velhos foram 

morrendo, venderam seus terrenos e essas coisas foram se acabando: “As pessoas que 

comprava foram fazendo aquilo que tinha, pensava que a plantação era melhor que o cartório, 

mas hoje o cartório ta de volta [...], acharam que a agricultura era melhor”.  

 

Quanto às terras onde se encontra o Kilombo Tenonde e seus arredores pertenciam antes 

a uma única família, mais especificamente à mãe de Sr. Brasilino, pai de Josenilto (Dó). Além 

deles, os membros da família que ainda vivem no local são somente Sr. Pedro, sobrinho de seu 

Brasilino e dona Maria, cunhada de Sr. Pedro (viúva do seu irmão). Sr. Brasilino assim relatou: 

“A minha família veio praqui quando eu tinha 7 anos, eu morava na fazenda aqui em cima, 

com meu pai, eu morava aqui perto, aí minha mãe comprou isso aqui. Aí, foi comprando as 

partes, foi comprando, comprando, comprou tudo”.  

A mãe de Sr. Brasilino comprou as terras aos poucos, dos herdeiros de seu antigo dono, 

João Velho, com o dinheiro que ela conseguia com a criação de animais, como porco e galinha 

e seu trabalho na roça de seu companheiro, pai de Sr. Brasilino. Quando ele faleceu, ela se 

mudou para as novas terras com os filhos, onde teve que trabalhar em roças de outras pessoas 
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inicialmente: “aqui, já tem um tempo, dando um duro desgraçado, trabalhando na roça dos 

outros, que não tinha, aqui era tudo era capoeira86, mato, tudo mato mesmo, só tinha a casa lá 

em baixo”. 

Segundo relato Sr. Pedro, sobrinho de Sr. Brasilino, antigamente aquelas terras 

compunham a chamada Fazenda Correnteza e “era tudo mata”: 

SARA: O que acontecia aqui antigamente? 

PEDRO: O que acontecia antigamente é que aqui tudo era mata. E o que o 
pessoal fazia pra sobreviver plantava mandioca, tinha a casa de farinha, o 
pessoal sobrevivia da mandioca, sobrevivia da roça, que antigamente era a 
mandioca. Fazia farinha pra vender na feira, pra comprar o jabá. 

SARA: Era mata? 

PEDRO: É, tudo era mata.  

SARA: Aí foi desmatando pra plantar mandioca? 

PEDRO: é, aí foi desmatando pra plantar mandioca. Foi fazendo roça, de 
cacau, dendê, cravo, banana... 

SARA: E o pessoal era da mesma família? 

PEDRO: Tudo da mesma família. E hoje ainda tem ainda cacau, cravo, ali 
em Cobrinha mesmo, ali era cheio de cacau, cravo, foi cortado, destruindo, 
destruíram tudo, acabaram.  

 

Sr. Brasilino contou ainda que a estrada que passa pelo terreno do Kilombo e chega até o 

seu terreno foi ele mesmo quem abriu, com a ajuda de seu cunhado, que era motorista de trator. 

Depois que a mãe de Sr. Brasilino faleceu, a terra foi divida entre os irmãos e muitos 

deles venderam as suas partes, como é o caso das terras do Kilombo. Ele conta que antes da 

chegada do mestre Cobra Mansa, outros donos passaram por ali: “Teve José Aguiar, primeiro, 

teve Donato, teve Zé Ribeiro, depois teve Bira, de Bira passou pra Cobrinha”. Na visão de Sr. 

Domingos, assim como de outros moradores antigos, como Sr. Pedro e Sr. Leonel, quando a 

área do Kilombo pertencia a Sr. Bira Monteiro, era uma fazenda muito mais produtiva: havia 

criação de gado, comercialização de leite e grandes plantações: 

Quando Cobrinha comprou, ali em Bira produzia muito. Tinha uma roça boa 
de guaraná, tinha muito coco, tinha muito negócio de folha, alface, horta. 
Tinha a pastaria. Tinha mato pra cortar capim pra gado. Tinha umas vaca 
boa de leite. Cacau tinha pouco. Quando Cobrinha comprou, Bira plantou 
uns 3.000 pé de cacau ali. Ali atrás da casa, todo ali em cima, até lá em cima, 
era cacau novo, aí Cobrinha comprou. Foi vendendo as vacas, foi vendendo 

																																																								
86 Nesse caso, o uso do termo “capoeira” refere-se a seu significado de “mato”, “mato rasteiro”, diferente do 
sentido atribuído ao jogo da capoeira ou seu universo sociocultural.  
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tudo. Foi acabando os pasto, botou umas cabra aí não deu certo. Aí foi 
acabando. (Sr. Brasilino) 

[...] ali era uma fazenda muito bonita. De seu Bira Monteiro. Ali no Kilombo. 
Quando eu cheguei praqui, ali era uma fazenda bonita, boa, produzia 200 
litros de leite por dia. Tinha muita vaca, tinha tudo. Tudo era bonito, hoje em 
dia acabou, tá acabada. Só tem a casa azul, a casa do mestre, e o salão. Ali, 
era lindo, menina, que você chegasse não queria sair mais. (Sr. Leonel) 

	
Percebemos aqui um discurso que valoriza o agronegócio, o pastoreio, sendo esta a forma 

de retorno que na visão dos moradores antigos do local se espera de um local como o Kilombo. 

Notamos uma diferença entre essa visão e o que disseram pessoas de geração mais nova 

(próximo aos 30 anos de idade) – Dó, filho de Sr. Brasilino, nascido no local e vem trabalhando 

com o mestre Cobra Mansa desde os primeiros anos de sua chegada (meados de 2005); e 

Welisson, que foi trabalhar no Kilombo pouco antes da chegada do mestre Cobra Mansa – o 

que nos possibilita pensar este caso a partir do debate geracional. Na visão dos moradores mais 

novos, que convivem e trabalham dentro do Kilombo, percebemos a referência a um outro 

modelo, outros conceitos, mediados por distintos usos da terra e envolvendo valores da 

permacultura, agroecologia e da agricultura familiar.  

Welisson relatou como era o local quando ali chegou (meados do ano de 2004): “Quando 

cheguei no Kilombo, não tinha quase nada plantado, era só pasto antes, perto do rio não tinha 

nada, eu e Dó que começamos a plantar”. E falou que considera que hoje está bem melhor que 

antes. Dentre os aprendizados mais importantes que teve no Kilombo, ele citou a permacultura, 

a produção orgânica e a construção com barro: 

O que eu aprendi foi sobre a permacultura, como trabalhar um pouco assim 
com coisa orgânica, que antes eu trabalhava com coisa químico, onde eu 
morava, aprendi também a fazer as artes, pintura, desenhos, trabalhar com 
barro também, que eu trabalhava mais com massa, areia. (Welisson). 

	
 Esse ponto de vista, entretanto, não se aplica à comunidade local, nas redondezas do 

Kilombo, ficando restrito àquelas pessoas “de dentro do Kilombo”, que vivem no lugar, sendo 

a maioria de trabalhadores voluntários vindos de outras regiões, junto a poucos trabalhadores 

do local, como o caso de Dó e Welisson. Nos próximos capítulos retomaremos, com mais 

profundidade, a relação entre o Kilombo e a comunidade local.  

 Antes de voltarmos ao contexto mais específico do nosso campo de estudos, partiremos 

agora para um movimento de contextualização filosófica da Capoeira Angola, para refletir 

sobre suas transformações e transversalidades como fenômeno rural e urbano, global e local, 
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intercultural, de luta anti-racista e anti-sexista, e seu movimento de retorno à natureza, incluindo 

a questão ambiental.  

 

1.3. AS VOLTAS QUE A CAPOEIRA DÁ: FENÔMENO RURAL, 

URBANO, INTERCULTURAL E AMBIENTAL 

 

Em uma manhã ensolarada de outubro de 2013, ao final do treino de capoeira com o 

mestre Cobra Mansa no salão do Kilombo Tenonde, estávamos falando sobre os banheiros 

secos e o cuidado que devemos ter na escolha dos locais onde serão enterrados os resíduos ali 

coletados, para não contaminar as raízes das árvores. Ele falou, por exemplo, que o banheiro 

que fica atrás da casa talvez fosse desativado, pois seus resíduos poderiam atingir a jaqueira. 

No momento, eu disse: “mas qual jaqueira?” Não me lembrava de ter visto nenhuma perto do 

banheiro. Foi quando me dei conta de que eu não tinha a noção do tamanho da raiz de uma 

árvore daquele porte. Quando o mestre mostrou o lugar onde eles encontraram um pedaço da 

raiz da jaqueira – tão distante do tronco e copa da mesma árvore, eu me surpreendi. E perguntei: 

“mas como vocês sabem que essa raiz é daquela árvore?” E ele disse que eles conheciam as 

raízes de cada espécie de árvores e plantas pela observação, já que cada uma tem aspectos 

diferentes das outras.  

Aquele foi um momento de aprendizado de algo tão simples para quem vive no campo, 

que me mostravam como a distância do campo, do mato e das matas, na cidade, vem nos 

afastando de conhecimentos simples da vida e da natureza. Não que eu não soubesse que uma 

árvore daquele tamanho teria uma raiz muito longa, mas eu não havia imaginado ou observado 

seu real tamanho, nem saberia identificar uma árvore qualquer pela sua raiz.  

É esta a lembrança que surge neste momento em que buscamos encontrar as conexões 

entre capoeira e natureza desde as possíveis raízes da capoeira. Raízes essas que não se 

encontram totalmente escondidas, debaixo da terra. Elas aparecem no chão. Chão que é terra, 

lugar da ancestralidade. Lugar vivo, do presente, atual e dinâmico. Lugar onde crescem raízes 

de longa idade e raízes novas e onde podemos plantar mais e mais, e podemos também construir, 

base para criar nosso mundo. E onde a matéria orgânica é destruída e transformada, para virar 

terra novamente. 
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O corpo-angoleiro apresenta uma intimidade com o chão. Ou seja, o corpo que joga 

Capoeira Angola precisa se apropriar do chão. Mãos, pés e cabeças apoiadas no chão, essa é 

nossa base de sustentação, de onde trabalhamos o constante equilíbrio no desequilibrar-se. Na 

negativa87, o corpo-angoleiro encontra-se todo próximo ao chão – movimento de proximidade 

com a terra. Nos movimentos da capoeira angola refrescamos a nossa memória corporal 

ancestral, explorando movimentos comuns ao corpo das crianças e bebês (assim como ao de 

animais), como o andar de quatro e o rastejar. Criamos outras possibilidades corporais, 

invertendo a posição ereta, usando as mãos e cabeça no chão e os pés para cima 

(movimentando-se na bananeira), fazendo o movimento da ponte, girando de diversas formas 

e fazendo o que mais o corpo quiser e puder. Os movimentos se assemelham aos de animais, 

ao balanço do vento e do mar. Corpo que é também natureza.  

Nesse movimento do baixo-corporal, das raízes e do chão, saí à procura de compreensões 

de diversos sujeitos sobre as origens da Capoeira e sua relação com a natureza, inicialmente nas 

palavras de antigos mestres. Entrevistei o mestre João Grande e o mestre Felipe de Santo Amaro 

e pesquisei em livros e vídeos as palavras de outros mestres que já faleceram, como os mestres 

Pastinha e Noronha. Busquei também sobre as origens da capoeira e do termo “capoeira” nas 

obras de pesquisadores como Waldeloir Rego (1968), Carlos Eugênio Líbano Soares (2001), 

Frede Abreu (2005), dentre outros.  

 

1.3.1. Histórias de Mestres: Capoeira e Natureza  

Amo a Deus, a minha Patria, e meu esporte 
 que é a capoeira: só angola” entre outras coisas.  

É força da natureza, que conxiste (sic) no meu viver,  
todos sabem que vem do passado,  

e estamos no presente;  
impressionando o futuro com força e fé.  

(Mestre Pastinha88) 
 

Na epígrafe, mestre Pastinha nos diz que a capoeira, para ele, é “força da natureza”, que 

consiste em seu viver! E remete ao entendimento da circularidade do tempo, como nas 

cosmovisões africana e indígena, em que passado, presente e futuro estão interligados. Assim 

como corpo, natureza e força de vida não estão separadas. Já se abre, assim, outras 

possibilidades de se pensar o mundo, diferentes da leitura linear e cartesiana do mundo e da 

																																																								
87 Movimento de esquiva básico, em que o corpo se abaixa, ficando bem próximo ao chão, para sair de um golpe.  
88 PASTINHA, 2013b, p.11 
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história presentes em paradigmas ocidentais, eurocêntricos. Na capoeira, falamos das voltas ao 

mundo, do movimento constante, circular e espiral. Neste trabalho, nos voltamos ao movimento 

de retorno à natureza, de inversão dos padrões da civilização urbanizada, realizados pela 

comunidade da capoeira. 

Mestre João Grande89 passou sua infância em uma região rural no interior da Bahia, em 

Itagi, como ele diz, “no mato, na roça”. Ele contou90 que lá plantavam de tudo, ele e sua família 

– pais e irmãos. Em entrevista realizada por Maurício Barros de Castro, o mestre, aos seus 71 

anos de idade, contou que antes de saber o que era capoeira, ele observava e imitava os 

movimentos dos animais: 

Eu Nasci em Itagi, interior da Bahia. Eu trabalhava na roça em Itagi. Eu 
trabalhava com meu pai na lavoura. E lá, as vezes, eu ia para o mato e ficava 
observando os bichos. Não sabia o que era capoeira, capoeira para mim era 
mato. Ia para ver os bichos andarem no mato. Os pássaros voando não batiam 
nos outros, desviavam. Ia para o rio jogar farinha e ver como os peixes 
nadavam, os peixes não batiam nos outros. Aquilo na minha mente despertava 
esse assunto, como eles não batem um no outro? Eu tinha dez anos de idade. 
(CASTRO, 2007, p.94, grifos nossos). 

	
A história dos pássaros e dos peixes, contada pelo mestre, remete a uma das características 

que trazem magia e beleza no jogo da Capoeira Angola, quando dois capoeiristas desenrolam 

um diálogo de perguntas e respostas com seus corpos, num entra e sai de movimentos próximos 

ao chão, realizando o que chamamos de jogo de dentro. Os movimentos fluem, como a água e 

o ar. Ou como os animais que o mestre observou – os peixes na água a e pássaros no ar. A 

capoeira foi então sendo redescoberta por ele, a partir da memória corporal que ele já trazia dos 

movimentos de alguns animais que ele observava e imitava quando criança. A capoeira pode 

nos levar ao (re)encontro de movimentações ancestrais do nosso corpo, no contato com o chão, 

com a terra, no movimento fluido interagindo com o outro, nos movimentos dos animais, nas 

posições de cócoras, mãos ao chão, na quebra da rigidez e da postura ereta e sentada.  

Quando perguntei ao mestre João Grande como era a vida na roça, tivemos o seguinte 

diálogo: 

																																																								
89 João Oliveira dos Santos (Itagi, Bahia, 15 de janeiro de 1933) mais conhecido como Mestre João Grande, foi, 
junto a mestre João Pequeno, dos discípulos de mestre Pastinha responsáveis pela continuidade de seus 
ensinamentos na tradição da Capoeira Angola, sendo um dos mais antigos mestres de Capoeira Angola ainda vivo. 
Vive em Nova York desde 1990, onde ensina a sua arte na sua escola Capoeira Angola Center, tendo recebido um 
título de doutor honoris causa por uma universidade do estado de Nova Jersey, o Upsala College, em 
reconhecimento pela sabedoria e riqueza de seu trabalho. 
90 Entrevista realizada para esta pesquisa em agosto/2013, durante o evento “Rede Capoeira – Economia Criativa”, 
realizado pelo  Projeto Mandinga – Associação Integrada de Educação, Arte, Esporte e Cultura, representada pelo 
Mestre Sabiá, no Forte da Capoeira, no Santo Antônio Além do Carmo. 



	
	

79	

S: Como era essa roça? Tinha área de mata, assim, de floresta? 
J: Derrubava tudo, queimava. Ficava assim, só os pau queimado, plantava tudo. 
S: E as frutas? 
J: Isso mesmo.  
S: Cresciam as árvores assim? 
J: Derrubava todos os paus, caía tudo, queimava tudo.  
S: E que mais que tinha lá? 
J: Muita cobra.  
S: Cobra?  
(risos) 
J: Cobra, surucucu, todo tipo de cobra tinha lá.  
S:  E o Sr. ia pra escola? 
J: Lá não tinha escola, na roça não tinha escola. Escola lá era os matos.  
S: Aprendia tudo lá mesmo? 
J: Nos matos.  

 

O mestre conta que aprendeu os saberes e fazeres básicos da vida trabalhando e vivendo 

na roça, nos matos. Observamos, porém, que certas práticas usadas contrariavam princípios de 

respeito e cuidado com a natureza, como o caso de queimarem e desmatarem grandes áreas para 

a plantação de culturas rotativas.  

J: Cada mês plantava uma coisa. Tinha um mês, feijão, feijão de corda, feijão de arranca (??), 
feijão preto. Cada um tem seu mês pra plantar. 

[...] 
S: E era grande o espaço que tinha pra plantar? 
J: Muito grande. Derrubava a mata.  
  

Esse relato nos traz informações e reflexões importantes acerca do contexto de famílias 

que viviam da agricultura tipo roça, na região rural do Baixo Sul da Bahia, no início do século 

XX, onde vigorava o modelo de plantio a partir de queimadas. Faz-se importante questionar 

esse tipo de prática, que ainda permanece atualmente, inclusive nos arredores do Kilombo 

Tenonde, conforme relatos dos moradores locais durante nossas entrevistas e conforme 

presenciamos em campo.  

Sr. Brasilino, um dos moradores mais antigos das terras vizinhas ao Kilombo, cuja família 

antes possuía grande parte das terras no local, inclusive as do atual Kilombo Tenonde, assim 

como Sr. Pedro, sobrinho e vizinho de Sr. Brasilino, contaram que quando sua família ali 

chegou foram desmatando os locais onde iniciavam suas roças de mandioca, cacau, dendê, 

cravo, banana, entre outros. Ainda hoje Sr. Pedro queima o mato para fazer sua roça, como 

também queima o lixo que produz. Vemos assim que se trata de tipos de práticas, constituídas 

como tradicionais, que promovem uma relação predatória com a natureza e também com os 

agricultores, contrária a princípios de sustentabilidade.  
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Em nosso contexto atual, o movimento que precisamos fazer é o de recuperar florestas, 

que seguem sendo destruídas por esse tipo de práticas em pequeno porte e que foram tão 

destruídas pela ação de grandes produtores, empresários e ações de governos – seja para 

aproveitarem a madeira ou a área para grandes extensões de monocultura para o agronegócio 

ou para áreas de pasto para a agropecuária. As florestas são grandes reguladores térmicos, 

responsáveis por grande parte da captura de carbono e por grande parte das chuvas no planeta. 

E, como nos diz Bill Mollison (1981, p.4), o papel das florestas é o de “moderar tudo. Florestas 

moderam calor e frio excessivo, e também a poluição excessiva. E é claro, são as florestas que 

criam solos. Florestas são um dos poucos sistemas capazes de criar solos”. Os conhecimentos 

dos sistemas agroflorestais, por exemplo, ensinam como podemos plantar diversas culturas em 

um mesmo espaço, mantendo a vegetação nativa. Conhecimentos estes que foram 

sistematizados a partir da observação da própria floresta e seus ciclos que se autorregulam.  

A casa em que o mestre João Grande morava com sua família quando criança, segundo 

ele, era uma casa de taipa91. Construções como a de taipa, de adobe, entre outras, com o uso de 

materiais encontrados diretamente na natureza, hoje conhecidas como bioconstrução ou 

construção ecológica (incluídas entre as áreas de conhecimento da permacultura e da 

agroecologia), são saberes antigos, que como diz o Mestre João, são ainda comuns no interior, 

em áreas mais rurais.  

Mestre João Grande conta sobre outro episódio que teria acontecido com ele aos dez anos 

de idade. Ele disse que conheceu a capoeira pelo corta-capim92, quando viu dois meninos de 

aproximadamente 19 anos de idade fazerem esse movimento. Na ocasião, disseram que aquilo 

era “dança nagô”, do pessoal que veio da África. João Grande trabalhou no campo quando 

jovem, aproximadamente entre dez e vinte anos de idade. Ele conta que procurava informações 

sobre o que seria aquela “dança nagô”, mas só foi descobrir quando se mudou para Salvador, 

aos vinte anos de idade e foi à roda de capoeira na Roça do Lobo, como contou em entrevista 

ao Mestre Poloca: 

Quando é um dia, passei na ponte que ligava o Tororó ao Garcia, e por ali 
tinha a Roça do Lobo. Embaixo da mangueira que tinha ali, os peões faziam 
uma roda de capoeira. Cheguei lá e encontrei João Pequeno, Barbosa, Gordo, 
Cobrinha Verde, Tiburcinho, Manoel Carregador. E a roda rolando. Eu via os 
3 paus dos berimbaus. Eu perguntei a Barbosa e a João Pequeno: - O que é 
isso? E eles: - isso é capoeira! Na hora que eu tava perguntando um cara fez o 

																																																								
91 A taipa é uma técnica construtiva vernácula, à base de argila (barro) e cascalho, empregue com o objetivo de 
erguer uma parede. 
92 Movimento da capoeira, em que a pessoa se apoia nas mãos enquanto gira uma das pernas esticadas paralela e 
rente ao chão. 
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corta-capim e aí eu me lembrei de quando tinha 10 anos. Perguntei onde era 
que se aprendia e João Pequeno disse que me levava lá em Brotas, onde Sr. 
Pastinha dava aulas.  (BARRETO, 2004, p.29) 

	
Desde então ele passou a treinar com mestre Pastinha e com João Pequeno. E conta ainda 

que aprendeu muitas coisas com outros mestres da época, como Cobrinha Verde, Waldemar e 

outros.  

Interessante a relação entre o corta-capim e a dança nagô, que remetem a como o mestre 

João Grande veio a conhecer a capoeira. O nome corta-capim, um movimento que o mestre 

João Grande gosta bastante e costuma passar em suas aulas, remete ao ambiente do campo. E a 

dança-nagô, como o candomblé era identificado no senso comum, remete às origens africanas 

da capoeira. Também observamos como na própria cidade de Salvador, àquela época (meados 

do século passado), havia uma grande presença de ambientes mais rurais, refletidos no próprio 

nome do bairro Roça do Lobo, bem como no ambiente que o mestre descreve – “embaixo da 

mangueira”.  

Muitos outros movimentos da capoeira referem-se a aspectos da natureza, especialmente 

a nomes de animais, como falamos em nossa conversa: 

S: E o que o senhor acha, mestre, da relação da capoeira com a natureza, o que o Sr. acha 
disso? 

J: Depende. Depende muito. Você faz a capoeira com a natureza? A capoeira se pratica, é 
criada pela natureza? Ou não? 

S: Eu acho que é.  
J: Acha? Ou não? 
S: É.  
J: Como é? 
S: Ah, os movimentos, que vem dos movimentos dos animais... 
J: Como? Quais animais? 
S: A cobra... 
J: Que mais? A cobra faz o quê? 
S: Arrasta no chão.  
J: Que mais? 
S: Rabo-de-arraia.  
J: Aonde? Rabo-de-arraia é no mar, é um peixe.  
S: No mar, é. Mas a gente imita o movimento desse peixe, né, que também é natureza.  
J: Que mais?  
S: Sapinho, macaco... 
J: O quê que o macaco faz? 
S: Pula.  
J: Pula, só? 
S: risos.  
J: Tem muito dendê.  
S: Dendê?  
J: Dendê, você tem que procurar, pesquisar direito na natureza. Se você for fazer essa pesquisa 

pela metade, não tá fazendo certo. Tem que estudar a natureza, tem que fazer certo, desde o começo 
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até o fim. Se a pessoa perguntar: a cobra, você diz: arrasta pelo chão. E o resto da cobra, vai fazer o 
quê?  

S: É, ela dá o bote, né.  
J: Que mais? 
S: É traiçoeira... 
 

Na conversa, o mestre gingou, deu voltas e suas respostas acabaram sendo mais perguntas 

e orientações que ele, em sua jogada de mestre, fazia para mim. Mas ouvi o mestre João Grande 

dizer mais sobre esse assunto em um vídeo-documentário, em que ele dá o seguinte depoimento: 

A capoeira que eu faço vem da natureza, de todos os bichos, da maré, de tudo 
que gira em cima da Terra; na capoeira angola. Todo mundo canta um jogo 
diferente. A capoeira angola é igual a um pássaro no mato, cada um tem um 
canto diferente. Igual peixe no mar, cada um tem uma cor diferente. Uma 
cobra tem três botes. Dá dois e fica com um pra ela. O capoeirista, 
mandingueiro não dá tudo a ele, pro camarada. Dá um e volta pra depois dar 
o outro. Sempre tem um guardado pra ele.93 

	
Neste depoimento o mestre fala suas memórias de quando viveu na região da Chapada 

Diamantina, interior do estado da Bahia. Ele relata a proximidade do seu entendimento e prática 

da capoeira com a natureza – “A capoeira que eu faço vem da natureza, de todos os bichos, da 

maré, de tudo que gira em cima da Terra” –, com seus diversos elementos, sendo as plantas e 

animais seus principais parceiros de treino: 

Levantava cinco horas da manhã, treinava cinco horas da manhã, nos matos. 
Se tinha um pé de moita, eu jogava com o pé de moita. Pulava pra lá e pra 
cá, rabo de arraia, tesoura, sapinho, mesma coisa de uma pessoa. Corta 
capim, meia lua de frente, meia lua de costas. Quando soltava os cabritinho, 
jogava com eles. (riso) sim, pequeninho assim, as cabras, meeé, meeeé. Vinha 
pra dar “marrada” em mim, eu descia. Queria sair eu não deixava. Pulava 
pra lá, pulava pra cá, eu metia o rabo de arraia nele. Pulava por cima de 
mim, ia embora, vinha outro. O único bicho que eu não treinei foi com cobra. 
Não, porque ela mordia. Treinei com cavalo. Ele dava cabeçada, eu saía. 
Dava patada, eu saía. Lá na Chapada Diamantina.94 

	
Essa proximidade com a natureza é também relatada pelo mestre Lua Santana95, em 

referência ao mestre João Grande: 

Eu costumo dizer que eu aprendo muito com a floresta, aprendo muito com o 
vento, com a água, eu fico muito sozinho, é muito bom também, o medo de 
ficar sozinho, medo da morte [...]. Não sou eu que costumo dizer isso, eu me 

																																																								
93 Vídeo: “Artes da Capoeira 2” – Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=VC3HuiXw9mU&feature=endscreen. Acesso em: 01/09/13. 
94 Vídeo: “Artes da Capoeira 2” – Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=VC3HuiXw9mU&feature=endscreen. Acesso em: 01/09/13. 
95  Ver informações sobre o mestre Lua Santana no APÊNDICE G – “Tabela de Eventos, Convidados/as, 
Entrevistados/as e Participantes” 
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referenciei em pessoas antigas. Mestre João Grande dizia: “ói, você aprende 
com a galinha, você aprende com o peixe, você vê o peixe fazendo assim, 
fazendo assim” (risos). [...] Então eu tenho buscado muito isso, porque eu 
acho que se a gente lembrar da nossa ancestralidade, da nossa animalidade, 
a gente vai perder muito menos, porque a gente vai pressentir mais, sentir 
mais forte, sabe, até coisas que os animais tem que a gente perdeu, que é essa 
união. (Mestre Lua Santana, Art Angola, 2012) 

	
Mestre Felipe de Santo Amaro96, por sua vez, conta que não viveu na roça e não teve 

muita proximidade com a vida do campo. Nasceu e cresceu em Santo Amaro da Purificação, 

no Recôncavo Baiano, onde chegou a plantar algumas coisas no quintal de sua casa. Era comum 

entre os moradores locais, na época de sua juventude, cultivarem plantas em seus quintais, 

criarem galinhas, etc. Quando perguntei ao mestre Felipe se há uma relação entre os 

movimentos dos animais e a capoeira, ele inicialmente respondeu que não, mas em seguida 

começou a trazer exemplos e contou uma história tradicional que envolve os animais e está 

muito relacionada aos princípios da capoeira: 

SARA: Os movimentos da capoeira, o Sr. acha que tem relação com os 
movimentos dos bichos, dos animais? 

M. FELIPE: Não... porque, tudo que você começa a fazer, você inventa de 
uma maneira, e dali vai criando ideia. E aí, vai criando ideia e você vai 
melhorando, vai confirmando... nesse sistema. Que, entra um golpe, que 
imita, como o coice de burro, coice de mula, uma coisa assim. Então, aí, eles 
botam o nome, ne. Tem aquela chapa de costa, principalmente, a chapa de 
costa diz que é coice. [...] Aplicou ali, deu certo, ficou, dali eles tem que 
arranjar um nome pra botar.  

	
Vemos que a história de vida do mestre está diretamente relacionada à forma como ele 

entende a própria capoeira. Diferentemente do mestre João Grande, o mestre Felipe passou sua 

infância no ambiente mais urbano, mas que também não deixava de guardar aspectos rurais, 

especialmente em se tratando de uma pequena cidade do interior. Em nossa conversa, ele 

inicialmente diz não haver uma relação direta da capoeira com o meio natural, mas logo começa 

a trazer referências dos animais em relação aos movimentos da capoeira e conta uma história 

sobre o “pulo do gato”, expressão famosa entre os antigos mestres, para se referir aos 

movimentos mais inesperados e eficientes que os mestres não ensinam aos alunos, guardando 

em segredo. 

Não tem o pulo do gato também? O pulo do gato foi tirado do quê? Da história 
do gato com a onça. Que a onça perseguia muito o gato, tinha vontade de 
comer o gato. Mas o gato era muito sabido. Aí um dia ela inventou, teve uma 

																																																								
96 Felipe Santiago, conhecido como mestre Felipe de Santo Amaro, nascido em meados de 1970, em Santo Amaro 
da Purificação/BA, é atualmente o mestre de Capoeira Angola mais antigo desta região, onde ainda vive e 
encontra-se em atividade, viajando por diversos lugares do Brasil e do fora para dar oficinas de Capoeira Angola.  
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ideia, pra achar mais fácil de pegar o gato. “Compadre gato, a gente não vai 
ser mais inimigo, vamos ser amigos”. Passou a tratar de cumpadi. “Cumpadi 
gato, vamo ali na fonte beber água?” Ele disse vamos. Aí seguiram os dois, 
ela de um lado, ele do outro, mas os gato todo cabreiro com ela, né. Quando 
chegaram na fonte, encontraram um calango, aquele verde. Aí ela disse: 
“cumpadi gato, vamos ver quem pega o camarada calango?”. O Gato disse: 
“Vamos”. “Vá pule primeiro”. O gato: não, vá você primeiro”. Ela: “Não, 
vá você primeiro, tá com medo de mim, compadi?” Aí o gato voou em cima 
do calango. Quando ele voou em cima do calango, ela voou em cima do gato. 
O gato aí tirou aquele mortal de costas, passou por cima das costas dela, e 
caiu do outro lado. Ela ficou barrada nas costas do calango. Aí ela virou e 
disse: “compadi gato, você não me ensinou direito. Começou mas não 
terminou. Me ensinou todos os saltos, mas esse você não me ensinou”. 
“Comadre, se eu lhe ensinasse esse, você agora me comia!” (Risos) (Mestre 
Felipe). 

	
Mestre Pastinha, por exemplo, diz que somente aos seus dois alunos João Grande e João 

Pequeno ele ensinou tudo, até mesmo o “pulo do gato”, para que dessem continuidade a seu 

legado.  

Em conversa com o mestre Cabello97, durante a pesquisa de campo, surgiu esse assunto 

e assim ele nos falou: 

Ela [a capoeira] tem muita influência do meio rural. Pela própria coisa de 
fazer movimento ancestral. Corta, vem, coisas dos bichos, coisas da natureza, 
a música e tal. Por isso ela é, como o mestre João Grande fala, é a mãe de 
todas as lutas. Porque ela é ancestralidade de movimentação. Na época, 
1950, 40, quando a gente tem a capoeira formada que a gente conhece hoje, 
ela era muito rural também. Todo mundo dentro da cidade de Salvador 
também tinha as suas rocinhas, ia pra roça também, tinha a relação roça com 
cidade. Nos últimos anos é que perdeu essa relação. Os próprios candomblés 
eram na roça. Então, tinha muito essa coisa da fruta, trabalhar, lavar, físico, 
então tudo isso vem junto. Peneirar, levanta, abaixa. Tem toda a 
ancestralidade também dos rituais do candomblé que tão meio misturados. 98 

	
Mestre Cabello refere-se à ancestralidade da capoeira, em seu sentido corporal, que se 

relaciona ao “mundo natural” e a costumes de vida menos urbanizados. Volta ao início do 

século passado, quando mesmo a cidade preservava muito do ambiente rural, o que será 

apontado também pelo autor Frede Abreu (2005), ao defender a importância das origens rurais 

da capoeira. Por fim, o mestre enfatiza a influência da religiosidade de matriz africana na 

																																																								
97  Mestre Cabello reside em Serra Grande/BA, na Fazenda Cultural Ouro Verde, coordenando trabalhos de 
capoeira junto à mestra Tisza, sua companheira, para moradores locais e crianças e realizando eventos para a 
comunidade internacional da capoeira anualmente – Ver: http://barracaodangola.com/pt/. Ambos foram discípulos 
do mestre João Grande nos EUA. Este trabalho será mais detalhamente descrito em capítulos posteriores.  
98 Entrevista realizada para esta pesquisa, durante o evento Permangola, no Kilombo Tenonde, em Valença/BA, 
em janeiro de 2013. 



	
	

85	

ancestralidade da capoeira, que guardava uma relação ainda maior com a natureza nessa época 

– por volta dos anos de 1940 e 1950.  

Abreu (2005) trabalha com algumas pistas encontradas sobre a capoeira na Bahia no 

século XIX a partir de gravuras e relatos de estrangeiros que estiveram no Brasil entre 1835 e 

1858. São eles: João Maurício Rugendas (gravura e relato) e os relatos do inglês James 

Wetherell e do francês Charles Riberyrolles. Em quadro comparativo, Frede Abreu apresenta 

sinteticamente algumas referências das impressões contidas nos relatos dos estrangeiros 

citados. Neste quadro, ele mostra, dentre outros aspectos, a comparação dos capoeiras com 

animais: Rugendas afirma: “lançando-se um contra o outro, mais ou menos como bodes” e 

Watherell: “iguais a macacos quando brigam” (ABREU, 2005, p.43). Sobre isso, Abreu 

comenta: 

Aos bodes e aos macacos. Vem de longe o vício de comparar os capoeiras aos 
bichos! No caso dos estrangeiros, esta visão pode ser entendida como 
transparência da estranheza deles perante outra gente diferente (o negro) e de 
costumes inusitados. Não só isso. Essa comparação poderia ser fruto do olhar 
impregnado de preconceito de alguns deles, estigmatizando os negros como 
bichos, e seus costumes, como atos de animais irracionais. (ABREU, 2005, 
p.44) 

	
Nessa passagem, o autor critica a comparação feita pelos estrangeiros entre os 

capoeiristas e os animais, devido ao provável preconceito destes em relação aos negros, ao 

compará-los a bichos de forma pejorativa, como que desfazendo de sua humanidade. Por outro 

lado, em outra passagem, ele argumenta sobre a semelhança que ele mesmo identifica de gestos 

humanos à feição dos animais, independente da vivência ou não no mato, sendo facilmente 

identificáveis na capoeira. Como exemplo, cita movimentos e golpes com nomes de animais, 

como “pulo do macaco, marradas (cabeçadas), coices, voo do morcego”, o “rabo de arraia 

(peixe, por isto remete ao mar, não ao mato)”; cita apelidos de capoeiristas, como “Onça, Tigre, 

Macaco e Cobra” e as músicas que fazem menções a animais (ABREU, 2005, p.62). 

O autor cita Muniz Sodré para sintetizar o assunto da metáfora dos animais em relação à 

capoeira, porém, Sodré trabalha essa metáfora em sentido bem distinto do que os estrangeiros 

citados por Frede Abreu, ao tratar sobre as estratégias de resistência da capoeira, que, assim 

como a aranha, não parte para o confronto direto, mas seduz o adversário, para que ele caia em 

sua armadilha: 

É a mesma estratégia da aranha: evitando o confronto direto, o capoeirista 
seduz o adversário num espaço circular, envolvendo-o, enlaçando-o. Se não o 
vence, retira-se graças à esquiva, transforma-se num pé de mato (capoeira), 
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foge. “Fujão”, “quilombola”, “capoeira”, são epítetos recorrentes para o negro 
da História do Brasil. Dizia-se do escravo fugitivo: ‘caiu na capoeira’.  E 
subentendia-se: era rápido, faquista, mandingueiro, rebelde, resistente, enfim. 
(SODRÉ, 1983, p. 205, apud ABREU, 2005, p. 64) 

	
No que diz respeito às origens da capoeira e sua vinculação com o “mato”, Abreu (2005, 

p.57) critica o crescente questionamento existente entre historiadores, diante da falta de provas 

documentais sobre a origem do termo capoeira vinculada à caapuamera, que em língua tupi 

quer dizer mata rala.  

Dentre os autores que questionam essa associação da capoeira com o “mato”, 

encontramos na famosa obra de Carlos Eugênio Líbano Soares, intitulada A Capoeira Escrava 

e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro (1808 – 1850) argumentos em defesa de uma 

origem urbana para a capoeira, questionando inclusive seu mito de origem relacionado aos 

quilombos. Segundo o autor, o surgimento do “mito da capoeira, com gênese no quilombo, no 

período colonial” se dá a partir do artigo de um articulista anônimo, na revista Vida Policial, 

que defende a tese de que “a capoeira fora criada nos quilombos de escravos fugidos que 

pontilhavam pelos morros e colinas arborizados no entorno da cidade”. Questionando esse 

argumento, Soares diz que “por mais que esta hipótese amoldasse como uma luva aos 

defensores de uma ‘cultura negra’ única e homogênea, ela não se apoia na informação 

documental, utilizada fartamente em nossa obra, que reitera a origem urbana do fenômeno.” 

(SOARES, 2001, p.42) 

Quanto às origens etimológicas do termo capoeira, Soares (2001) apresenta algumas 

polêmicas de etimólogos e está mais de acordo com a versão defendida por Adolfo Morales de 

Los Rios Filho99, que defende que o termo tem duas raízes: uma indígena, tupi-guarani (capo) 

= buraco de palha, buraco de mato – designava cesto de palha. Outra de origem portuguesa, do 

vernáculo luso: (eira) – o seu carregador. Soares (2001) posiciona-se contra a versão de que 

seja derivada de “tipo de vegetação, mato rasteiro”. Primeiramente, pois os locais onde os 

negros se escondiam e formavam seus quilombos eram em matas densas. Segundo, pois não há 

indícios de que o termo fosse utilizado nesse sentido. Ao passo que os escravos urbanos 

utilizavam grandes cestos de palha, (ou capoeiros) para carregar galinhas e aves. 

																																																								
99 Historiador, autor de um artigo publicado no jornal Rio Sportivo, em 1926, no qual defendia o resgate da 
capoeira como esporte nacional. In: SOARES, 2001. 
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Frede Abreu argumenta, por outro lado, que a teoria do mato tem sido ao longo dos anos 

a mais recorrente pelo mundo da capoeiragem baiana com forte suporte na tradição oral. Como 

exemplo, ele cita uma passagem de um depoimento do mestre João Pequeno100, que diz: 

“[...] o mato era onde eles iam treinar capoeira. Os negros que fugiam para 
o mato lá treinavam capoeira e lutavam com os capitães do mato que eram 
os vigias, eles olhavam o mato e procurava pegar os negros fugitivos e os 
negros se defendiam com a luta de capoeira. Naturalmente isto é um 
raciocínio que a gente faz eles chamarem outros companheiros para irem 
treinar no mato ‘vamos treinar no mato’ o nome da luta ficou sendo esse” 
(apud ABREU, 2005, p.57, grifos nossos). 

	
O autor aponta uma grande proximidade entre a explicação de mestre João Pequeno e do 

mestre Bimba101, criador da capoeira regional: 

“A capoeira nasceu nas senzalas e nos engenhos, onde os negros 
trabalhavam, quando surgiu o nome capoeira porque foi criada no mato 
quando aparece. Quando os capitães do mato iam pegar os negros, que os 
senhores mandavam, os negros se defendiam com ponta-pés, joelhadas, 
cabeçadas e muradas e, sempre constantemente, com o que mais conhecido 
como rabo-de-arraia”102 (Idem, Ibid., p.57, grifos nossos) 

	
Ainda segundo o autor, a opinião do folclorista e dicionarista Câmara Cascudo também 

reforça as explicações dos mestres Bimba e João Pequeno: “o nome capoeira, que tomou no 

Brasil, refere-se aos moradores das capoeiras, antigas roças, terrenos semi-desertos, refúgios de 

malandros, arruaceiros e valentões capadócios.” (ABREU, 2005, p.57, 58). Abreu conclui que 

o “mato”, na tradição oral é assim vinculado às origens do nome capoeira e ao local de 

treinamento ou “campo de batalha”. 

No mesmo sentido, o autor Waldeloir Rego (1968), em sua famosa obra intitulada 

Capoeira Angola: ensaio sócio-etnográfico103 afirma que “a primeira proposição que se tem 

notícia é a de José de Alencar em 1865, na 1a edição de Iracema [...]. Propôs Alencar para o 

																																																								
100 Mestre João Pequeno (1917 a 2011) foi, ao lado de mestre João Grande, o discípulo de mestre Pastinha a quem 
ele confiou o legado dos seus ensinamentos. Depois da morte de Pastinha, mestre João Pequeno abre no Forte de 
Santo Antônio Além do Carmo a Academia de João Pequeno de Pastinha – Centro Esportivo de Capoeira Angola, 
mantendo o mesmo nome da academia do mestre Pastinha, que continua em atividade, sob a responsabilidade dos 
seus alunos. 
101 Manuel dos Reis Machado, conhecido como mestre Bimba, nasceu no dia 23 de novembro de 1900, no bairro 
Engenho Velho, Freguesia de Brotas, Salvador, Bahia. Exímio lutador, iniciou-se na capoeira aos 12 anos de 
idade e em meados de 1930 criou a Luta Regional Baiana, ou a Capoeira Regional, sendo a primeira “academia” 
de capoeira existente.  
102 Depoimento do mestre Bimba. CD – Mestre Bimba: curso de capoeira regional. Salvador. JS Discos e Fundação 
Mestre Bimba, 2002. Apud ABREU, 2005, p.57 
103 Esta obra está entre os primeiros trabalhos de pesquisa sobre a Capoeira Angola publicados. 
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vocábulo capoeira o tupi caa apuam-era traduzido por ilha de mato já cortado” (REGO, 1968, 

p.17). 

Quando perguntei ao mestre Felipe, de Santo Amaro, sobre as origens do nome capoeira, 

ele respondeu: 

É uma coisa que fica meio complicada, porque uns diz que a origem é uma 
coisa... aí uma das origens diz que ela foi feita na capoeira, capoeira aquele 
mato ralo, então que eles brincavam ali naquele mato, quem inventou a 
capoeira, foi naqueles matos, então que ficou com o nome de capoeira. E até 
hoje a informação que eu tenho, que diz que o africano que inventou a 
capoeira, era... tava lá: caa-puera, que era dos índios. [...]  

Então, trabalhava no mato, em cortagem de cana, essas coisas. E, a história 
que os mais velhos contava, é que tinham que parar pra fazer uma brincadeira 
ali, iniciada pelo batuque. Então começava o tambor, começava a bater104... 
aí começava sapateando, de quarquer jeito lá e aí, já passava a perna no 
outro, e o outro aí caía, e já levantava e ia passar a perna também, e outro aí 
já pulava pra não sofrer a queda, aí, daí começou essa brincadeira e tentavam 
se distrair no mato. Disso aí que surgiu a capoeira. 105 

	
Vemos que não se pode falar em uma origem única, nem para a palavra capoeira, quiçá 

para o fenômeno de surgimento da capoeira como expressão cultural. Mas a referência ao mato 

é uma constante na maioria das versões contadas pelos antigos mestres. 

Se pensarmos sobre o sentido do “mato” na cosmologia dos africanos escravizados, 

encontramos uma interessante contribuição na obra do autor Martin Lienhard, intitulada O mar 

e o mato: Histórias da escravidão (Congo-Angola, Brasil, Caribe), na qual o autor destaca “o 

mar e o mato” como dois espaços decisivos na cosmologia das vítimas da escravidão: 

Trata-se de dois espaços característicos da geografia na qual se desenvolveu a 
vida tradicional dos bantos na área Congo-Angola. Por acaso ou não, os 
“mesmos” espaços constituíram também o pano de fundo do cenário da 
escravidão no Brasil ou no Caribe, fato que deve ter facilitado a transferência 
da cosmologia “kongo” para a América. Na África, tanto o mar quanto o mato 
vêm a ser “forças” simultaneamente ameaçadoras e promissoras. 
(LIENHARD, 1998, p.20)  

	
Ele argumenta que o mar, por exemplo, é fonte de alimento, mas também da morte de 

muitos homens e mulheres retirados de África; representa assim a separação e seu sofrimento, 

como também a possibilidade de retorno à África. O mato, da mesma forma, pode apresentar 

inimigos e perigos, como também lugar de resistência e fuga da escravidão. Ou seja, são vários, 

																																																								
104 Ao transcrever essa passagem, notei que, coincidentemente, nesse exato momento da fala do mestre começam 
a tocar o atabaque na quadra em frente, onde as pessoas se preparavam para começar uma oficina de capoeira. 
105 Entrevista concedida para esta pesquisa no dia 23/02/14, durante o encontro de Capoeira Angola do grupo 
Zimba. (Grifos nossos). 
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complexos e ambivalentes os significados desses espaços. Mas na cosmovisão tradicional dos 

povos kongos e dos mbundos, segundo o autor, ambos são, antes de tudo, lugares sagrados:  

Onde moram os espíritos dos ancestrais. O mato, em particular, se conceitua 
como a fonte de toda a energia acumulada na história coletiva. É nele que 
residem os nkinsi ou mikixi, forças cujo controle permite alcançar poder sobre 
os inimigos externos ou internos. Muitas das práticas religiosas dos “kongos” 
africanos ou americanos aludem, de uma maneira ou de outra, às energias – 
benfazejas ou nefastas – que se concentram na nfinda e que são aproveitadas 
pelos nganga ou “feiticeiros”. (LIENHARD, 1998, p.20)  

	
O “mar” e o “mato”, mitificados no discurso da tradição, não remetem apenas aos espaços 

reais, mas também à experiência histórica desses grupos. No que diz respeito à época do regime 

escravocrata no Brasil, o mato seria reduto dos africanos e viria a se opor aos padrões 

civilizatórios e aos espaços controlados pelos portugueses:  

Nos textos portugueses, o mato, reduto dos africanos, representa tudo o que 
impede o progresso da empresa colonizadora. [...] O mato se opõe aos espaços 
controlados – ou controláveis – pelos portugueses, à “civilização”: conceito 
ainda não formulado, mas presente no discurso dos europeus. (LIENHARD, 
1998, p.74) 

	
Já para os africanos escravizados, o mato, além de servir para fugirem da perseguição, 

guardava sentidos sagrados de suas culturas, sendo um meio de restabelecer a ligação com seu 

passado e suas tradições e uma fonte de força e energia para seguirem lutando pela sua 

sobrevivência: 

Metendo-se pelos matos, os africanos, portanto, não só esquivavam à 
perseguição dos escravistas como também, sem dúvida, restabeleciam o 
contato com seu passado, suas tradições, suas “energias”. No mato, eles 
recuperavam as forças necessárias para seguir lutando contra os mindèlé 
(brancos). (LIENHARD, 1998, p.76) 

	
 Essa relação de forte conexão com a natureza, que chega a ser sacralizada, constituinte 

da visão de mundo de povos indígenas, tanto africanos como ameríndios, vemos fortemente 

mantida nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, por exemplo. A relação 

entre a capoeira e a natureza, por sua vez, desde suas origens, podemos entendê-la como parte 

de sua filosofia e em referência às suas matrizes africanas. Mas como podemos entender essa 

relação após a expansão da capoeira pelo Brasil e pelo mundo, principalmente em regiões 

urbanas? 

Vejamos como a capoeira foi se transformando ao longo do tempo, fazendo-se presente 

em todo o mundo e chegando a um atual movimento de retorno à natureza, em busca de formas 
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de vida mais sustentáveis, para, a partir de então, pensarmos nos sentidos filosóficos e 

epistêmicos dessa nova relação capoeira – natureza.   

 

1.3.2. A capoeira dá voltas ao mundo e volta à natureza 

O contexto da capoeira sofreu transformações radicais desde o século passado, de modo 

que de uma luta de negros escravizados, repudiada socialmente e proibida por lei, ela encontra-

se atualmente presente em mais de 160 países do mundo, sendo seus praticantes advindos de 

diversas origens culturais, identidades étnico-raciais, gerações, gêneros e classes sociais. Bem 

diferente do cenário de menos de um século atrás, quando a capoeira era considerada como 

coisa de “preto e vagabundo”, um mal social, e era de fato praticada em sua maioria por homens 

negros, trabalhadores braçais e informais.  

A pesquisadora Adriana Albert Dias (2004) apresenta alguns dados em relação ao perfil 

e ocupação de capoeiristas no período de 1908 a 1925, a partir de documentos policiais e 

jornalísticos encontrados por ela em sua pesquisa de mestrado, como ela mostra na seguinte 

tabela:  

Tabela 2: Ocupação dos capoeiras - 1908/1925  

Ocupação N. % 
Carregador 9 17 
Estivador 4 8 
Peixeiro 3 6 
Marítimo  3 6 
Policial 3 6 
Engraxate 2 4 
Trabalhador em construção civil  2 4 
Trabalhador de oficio * 2 4 
Pequeno comerciante **  2 4 
Vendedor ambulante  1 2 
Empregado de casa de jogo 1 2 
Sem informação 21 40 
Total 53 100 

* A categoria “trabalhador de ofício” inclui as profissões de marceneiro e chapeleiro. 
**A categoria “pequeno comerciante” inclui dono de botequim e dono de casa de jogo. 
Fonte: Notícias de jornal, processos crime e COUTINHO, Daniel. Op. Cit., p.65. 
 

Fonte: DIAS, 2004, p.41 
  

Nos registros encontrados por Dias (2004), vê-se que a maioria dos capoeiristas eram 

homens, a maior parte deles era analfabeta, mas nove sabiam ler e escrever. Entre estes, havia 

uma quantidade maior de habilitados para realizar algum oficio, em mecânica, carpintaria ou 

construção civil. Porém, a maioria era trabalhador braçal, como os carregadores, estivadores, 
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engraxates, etc. Nem todos foram identificados no quesito “cor”, mas entre os que assim o 

foram, a maioria eram considerados negros e o restante divididos entre pardos e mestiços – 

nenhum de cor branca – o que não significa que não havia capoeiristas brancos, universitários 

ou de outras profissões, como a autora mesmo ressalta: 

O fato de não termos encontrado capoeiras brancos, não quer dizer, todavia, 
que brancos, e até brancos da elite, não pudessem jogar capoeira em Salvador. 
Segundo mestre Pastinha vários estudantes universitários aprendiam capoeira 
nas repúblicas estudantis que ficavam próximas aos locais de capoeiragem na 
freguesia da Sé. Contudo, mesmo que alguns códigos culturais da capoeira 
tenham entrado no universo das elites, é possível afirmar que durante a 
República Velha a capoeiragem baiana era uma manifestação de rua 
predominantemente popular e com fortes elementos da cultura negra. (DIAS, 
2004, p.56). 

	
Outro dado interessante que a autora ressalta é que alguns capoeiristas foram capangas e 

trabalharam como agentes da ordem, como policiais. Ela discute essa ambivalência da figura 

do capoeira que, ao mesmo tempo em que é perseguido como causador de desordens, ocupa a 

posição de agente da ordem, sendo diversa e muitas vezes contraditória sua posição social, 

assim como as estratégias encontradas para resistir e se inserir na sociedade excludente em que 

se encontrava. 

Atualmente, houve uma grande transformação nesse quadro, visto que o universo dos 

praticantes de capoeira de hoje em dia inclui pessoas das mais diversas culturas, sendo grande 

parte pessoas não-negras, de classe média, com escolaridade em nível superior ou 

universitárias, de diversas profissões, advindas de diversos países do mundo, com destaque para 

alguns países da Europa e os EUA dentre os estrangeiros, e sendo crescente o número de 

mulheres.  

Neste cenário, ao mirarmos o movimento de retorno de mestres e capoeiristas para 

ambientes naturais e rurais, no qual eles passam a investir e construir suas vidas em regiões fora 

dos grandes centros urbanos, ainda que relativamente perto e com fácil acesso a eles, refletimos 

sobre questões que envolvem o fenômeno de internacionalização da capoeira e seus 

significados no contexto atual, destacando os conceitos de interculturalidade, espaço e 

território, refletindo sobre as relações raciais e de gênero nesse contexto. 
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1.3.3. Comunidades interculturais de capoeira: inclusões e ausências negras 

e de mulheres 

Para refletirmos sobre o fenômeno de internacionalização da capoeira dialogamos com 

autores que pensam sobre o movimento mais amplo das culturas diaspóricas no mundo 

globalizado (SANTOS, 1997; FORNET-BETANCOURT, 2000; SODRÉ, 1988; MUNANGA, 

2009). A atual comunidade da capoeira é composta por pessoas de origens e identidades 

culturais muito diversas. No mesmo sentido, os casos em que a capoeira vem sendo realizada 

em localidades da zona rural, junto a práticas como a permacultura, vem ainda mais ampliar o 

encontro de diversidades, onde podemos falar de uma encruzilhada intercultural. Nesse sentido, 

podemos levantar algumas questões: em que medida as comunidades negras e comunidades 

locais de camponeses estão ou não incluídas nesse movimento? E as mulheres capoeiristas, 

como se inserem nesse contexto? 

Primeiramente, vejamos os sentidos possíveis para pensarmos esses “espaços rurais”. 

Eles não estão isolados dos urbanos, ao contrário, há uma forte inter-relação entre eles. O 

advento e a difusão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) possibilitam o 

acesso à informação e à comunicação via internet aos sujeitos que ali se encontram. Os meios 

de transporte também possibilitam o acesso aos centros urbanos, possibilitando um fluxo grande 

de pessoas nesses locais.  

Milton Santos sugere não mais tratarmos de “regiões rurais e cidades” ao pensarmos o 

território brasileiro, mas sim “espaços agrícolas” e “espaços urbanos”, em função das 

transformações a partir do “recente movimento de urbanização e de expansão capitalista no 

campo”. Ele afirma: “hoje, as regiões agrícolas (e não rurais) contêm cidades; as regiões 

urbanas contêm atividades rurais.” (SANTOS, 2005, p.73). O critério de distinção entre as 

regiões urbanas e agrícolas seria voltado ao “tipo de relações realizadas sobre os respectivos 

subespaços. Não mais se trataria de um Brasil das cidades oposto a um Brasil rural [...]” 

(SANTOS, 2005, p.75). 

Pensando sobre o caráter de diversidade cultural das atuais comunidades de capoeira, 

incluindo-se aquelas localizadas em regiões agrícolas dialogamos com o autor Raúl Fornet-

Betancourt (2000). Ele apresenta um diagnóstico de que vivemos em uma “barbárie” pós-

civilizatória, marcada pela destruição das culturas, exclusão social, destruição ecológica, 

racismo, fome, desnutrição, etc. Diante desse contexto, ele defende que a possibilidade de 

responder alternativamente encontra-se, fundamentalmente, no recurso à diversidade cultural 
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como pluralidade de visões de mundo (FORNET-BETANCOURT, 2000, §7). Ele enfatiza que 

“as culturas em si não são a solução, porque toda cultura é ambivalente em seu processo 

histórico, e seu desenvolvimento está permeado por contradições e lutas de interesses.”106 

(idem, ibid., §10). Mas as culturas podem ser sim, segundo ele, o caminho para se chegar a 

respostas viáveis e universalizáveis, a partir do recurso da diversidade cultural. 

Fornet-Betancourt (2000, §14, 15) defende que o respeito e reconhecimento das culturas 

têm que ser vistos como uma exigência ética para as condições práticas para que os sujeitos de 

qualquer universo cultural possam se apropriar, sem consequências discriminatórias, das 

“reservas” de sua tradição de origem como ponto de apoio para sua própria identidade pessoal 

– sendo esta última um processo permanente de libertação que requer uma tarefa constante de 

discernimento no interior do universo cultural com que se identifica cada pessoa. Ou seja, em 

sua concepção de cultura, esta não determina tudo que uma pessoa pode ou quer, por isso ele 

vê a cultura como ponto de apoio, a partir do qual a pessoa passa por um processo de 

discernimento, apropriação crítica e escolha.  

Nos processos de constituição e estabilização das culturas encontramos também 

contradições sociais, políticas, econômicas, religiosas, etc., que evidenciam as lutas internas 

que fragmentam e diferenciam os universos culturais específicos (idem, ibid., §21). Assim, sua 

proposta não implica nenhuma sacralização das diferenças culturais nem pretende a defesa das 

mesmas como mundos isolados e autossuficientes. A afirmação da pluralidade cultural se 

inscreve, segundo ele, como um projeto alternativo de comunicação e intercâmbio entre as 

culturas como horizontes complexos e ambivalentes, carregados por contradições e conflitos 

internos. A este projeto alternativo o autor nomeia de diálogo intercultural (idem, ibid., §31). 

O diálogo intercultural é defendido como oposição à globalização neoliberal. Segundo o 

autor, não é a lógica do diálogo cultural, mas sim essa outra lógica do modelo de uma 

civilização redutora e niveladora das diferenças a que rege a configuração atual do planeta, ao 

menos no que tange a sua superfície (idem, ibid., §34). O diálogo intercultural representaria o 

projeto ou programa para articular uma resposta alternativa que se opõe à integração ou 

assimilação da alteridade em uma suposta “cultura mundial” monoculturalmente pré-

determinada, para propor a transformação e a reorganização da universalidade do mundo com 

																																																								
106 Las culturas en sí, repito, no son la solución; porque toda cultura es ambivalente en su proceso histórico, y su 
desarrollo está permeado por contradicciones y luchas de intereses. 
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base nas relações de cooperação e de comunicação solidárias entre os diferentes universos 

culturais da humanidade (idem, ibid., §35). 

Por fim, Fornet-Betancourt (2000) diz que o tipo de conhecimento de outras culturas, na 

perspectiva do diálogo cultural, não se limita a obter informações superficiais sobre essas 

culturas, nem tampouco bastam o respeito e a tolerância antes elas. O diálogo intercultural 

implica uma especial qualidade ética que o caracteriza como uma forma de vida ou atitude 

fundamental teórico-prática cujo exercício, para além da tolerância e do respeito, funda a 

acolhida do outro como sujeito com direito de intervir e participar (idem, ibid., §38, grifos do 

autor). 

Muitos dos atuais grupos de capoeira, incluindo-se os aqui estudados, configuram-se 

atualmente como comunidades transnacionais, interculturais. Eles participam de um 

movimento de voltar-se para o local, mas já com um caráter global, ou seja, apresentam em seu 

discurso e prática uma forte identificação com as tradições culturais negras, que agregam muitas 

pessoas de países europeus e dos EUA, brancas, de classe média. Essa configuração da capoeira 

atualmente nos permite pensá-las como possíveis espaços de diálogo cultural, sendo que esse 

diálogo acontece na linguagem da capoeira, ou seja, com ginga, malícia, mistério, engano, 

hierarquias e subversões, de modo que ao mesmo tempo em que ela pode apresentar oposições 

à globalização neoliberal, pode também jogar o jogo dessa mesma globalização.  

O movimento de internacionalização da capoeira começou a acontecer na década de 1960, 

quando começam a ser formados grupos folclóricos que viajam para o exterior, sendo um dos 

pioneiros o grupo Viva Bahia, coordenado pela etnomusicóloga Emília Biancardi Ferreira. O 

mestre João Grande foi um dos representantes da capoeira no grupo e, com este trabalho, viajou 

por países da Europa, Oriente Médio e África, como conta a Emília Biancardi, em depoimento 

concedido a Maurício Barros de Castro (2007, p.257). 

A ação dos grupos folclóricos facilitou o movimento de internacionalização da capoeira, 

que passa a ser cada vez mais conhecida e praticada fora do Brasil. Depois do Viva Bahia, 

outros grupos se formaram e esta foi uma ponte que abriu portas para alguns capoeiristas 

permanecerem nos países em que iam apresentar os espetáculos. Na década de 1970, alguns 

mestres de capoeira passaram a residir fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos e 

Europa.  

Foi na década de 1990 que esse movimento de internacionalização da capoeira, incluindo 

a Capoeira Angola se intensifica, com a migração de mestres e capoeiristas não somente nos 
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Estados Unidos, como para países da Europa, onde vão viver e criam seus grupos de capoeira. 

É nesta época que o mestre João Grande se muda para Nova Iorque, em 1990, os mestres 

Rogério e Índio107 vão para a Alemanha, o mestre Cobra Mansa vai viver em Washington DC, 

em 1993, onde permanece por 10 anos, como ele conta: 

(…) na década de 1990, quando algumas pessoas começam a ir lá para fora. 
O Rosalvo, que treinava no GCAP, vai para a Alemanha, Mestre João Grande 
vai para os Estados Unidos, em 1993, eu vou para os Estados Unidos. E aí 
pessoas vão se influenciando, algumas pessoas também vão, inclusive, 
adotando alguns modelos do GCAP dentro de suas práticas de capoeira e aí 
começa a haver essa internacionalização. Mestre João Grande começa a ser 
um marco dentro da capoeira angola nos Estados Unidos. (Cobra Mansa, apud 
CASTRO, 2007, p.222) 

	
Mestre Cabello e mestra Tisza108 também muda-se para os EUA no início da década de 

1990, onde passam a treinar com o mestre João Grande, em sua academia Capoeira Angola 

Center. É nos Estados Unidos onde mestre Cobra Mansa conhece e inicia seus estudos na 

permacultura.  

Esses e outros grupos de capoeira foram expandindo-se, criando núcleos em diversos 

países109, de maneira que hoje a capoeira encontra-se presente em todos os continentes. A 

concentração maior, entretanto, após o Brasil, está nos EUA e em países da Europa. Muitos 

capoeiristas circulam e interagem com outros de grupos diferentes, de forma que podemos 

compreender os grupos como ilhas que, juntas, formam arquipélagos, como o caso dos grupos 

de capoeira angola, formando um “arquipélago de angoleiros e angoleiras”. Esse contexto 

reflete no perfil dos participantes dos encontros identificados nessa pesquisa, havendo uma 

presença significativa de estrangeiros, sendo em maior quantidade pessoas originárias de países 

europeus e da América do Norte.  

No caso dos trabalhos que unem a capoeira em ações ideológicas diversas (como o 

movimento anti-racista, movimento anti-sexista), as ações ecológicas vêm promovendo uma 

ampliação do seu caráter transnacional e intercultural, mas que não chega a incluir, por 

exemplo, populações campesinas e negras de forma expressiva. Por um lado, faz-se valer o 

																																																								
107 Mestres Rogério e Índio iniciam o Grupo de Capoeira Angola Dobrada (ACAD) em Kassel / Alemanha em 
1992 (Disponível em: http://acad-bh.blogspot.com.br/ - acesso em 30/09/14). Atualmente, mestre Rogério ainda 
vive na Alemanha e mestre Índio vive no interior de Minas Gerais, onde realiza com seu grupo o trabalho 
“Filosofia Natural do Cerrado”, aqui identificado como um dos eventos de capoeira na natureza. 
108 Mestre Cabello e mestra Tisza vivem atualmente no interior da Bahia, em Serra Grande, na Fazenda Cultural 
Ouro Verde, onde realizam seus trabalhos de capoeira, dança e percussão, sendo também um dos locais citados 
em nossa pesquisa.  
109 Como é o caso da Fundação Internacional de Capoeira Angola criada pelo mestre Cobra Mansa nos EUA, em 
1995, hoje presente em mais de quinze países do mundo.  
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objetivo explicitado pelo mestre Cobra Mansa em seu projeto: proporcionar que permacultures 

conheçam a capoeira e que os capoeiristas se aproximem da permacultura – ampliando-se o 

propósito de ação em ambas as partes. Por outro lado, podemos questionar se essas 

comunidades não continuariam em certa medida voltadas para si mesmas, mantendo-se a 

exclusão daqueles que menos possuem acesso a esses saberes, como os agricultores familiares 

de baixa renda, permanecendo em posição desigual e desprivilegiada em nossa sociedade. 

 

Assistimos nessas transformações contemporâneas da capoeira também o grande 

crescimento da quantidade de mulheres capoeiristas, que vêm aos poucos conquistando espaços 

nessa comunidade. As mulheres têm realizado ações no sentido de fortalecer seu 

empoderamento, ao mesmo tempo em que nos deparamos com a permanência de padrões 

machistas e da hetero-normatividade, tanto dentro da comunidade da capoeira como na 

comunidade ampliada. Esse contexto nos levou a questionar de que forma as comunidades da 

capoeira incorporam ou desconsideram o debate em torno do gênero, no contexto da autonomia. 

Diante do largo crescimento da participação das mulheres nos diversos grupos de capoeira 

ao redor do planeta, é importante reconhecermos os diversos ganhos e transformações que a 

presença feminina proporciona para a comunidade da capoeira, por meio do convívio com a 

diversidade. As mulheres vêm trazendo seus universos diversificados, suas singularidades, a 

ampliação do diálogo, suas estéticas e éticas, suas estratégias de luta e principalmente seus 

questionamentos diante da naturalização dos machismos e sexismos dentro e para além da 

capoeira. Infelizmente, esse crescimento em quantidade não significa que as mulheres ocupem 

posições igualitárias aos homens nos espaços de poder e autonomia na capoeira.  

Ações importantes vêm sendo realizadas por mulheres na comunidade da capoeira, no 

sentido de fortalecer seu processo de empoderamento e conquista da autonomia. Sabemos que 

os espaços de liderança ainda são majoritariamente ocupados pelos homens, mestres de 

capoeira, o que se confirma nos locais abrangidos por este estudo. A muitas mulheres são 

destinadas funções de organização nos grupos e precisam enfrentar o acúmulo jornadas de 

trabalho: demandas familiares, profissionais e sociais, muitas vezes sem o apoio dos homens 

na divisão das tarefas para conciliar essas várias jornadas.  

A quantidade ainda pequena de mulheres mestras e contramestras, em parte “justificada” 

por ser relativamente recente a sua participação “dentro do jogo” da capoeira, é um reflexo do 

machismo que as exclui de posições de poder em nossa sociedade. A possibilidade de dedicar-



	
	

97	

se ao caminho da capoeira continuamente é assim dificultada para as mulheres, e os mestres, 

de forma geral, pouco investem na promoção das mulheres e em seu reconhecimento no 

momento de compartilhar seus espaços de poder. Exemplo disso é a negação a muitas mulheres 

do direito de tocar o berimbau gunga nas rodas, de “puxar treinos”, de receber títulos na 

Capoeira Angola, comparativamente aos homens com experiência equivalente no universo da 

capoeira, quando observamos comparativamente homens e mulheres110.   

Apesar disso, faz-se importante ressaltar trabalhos de mulheres que veem conquistando 

espaços e trabalhando para fortalecerem umas às outras. Um exemplo é o grupo Nzinga111 de 

Capoeira Angola, liderado por duas mestras – Janja (Rosângela Araújo) e Paulinha (Paula 

Barreto), e pelo mestre Poloca (Paulo Barreto), no qual o anti-sexismo e o anti-racismo são 

bandeiras de luta. Outro exemplo são encontros organizados por mulheres capoeiristas, com a 

ação protagonista das mulheres em todos os âmbitos (ministrando aulas, oficinas e palestras, 

liderando rodas, etc.), como as conferências de mulheres, da Fundação Internacional de 

Capoeira Angola (FICA)112 e os encontros “Chamada de Mulheres”113. 

Vemos, portanto, que as relações de gênero dizem de relações de poder. Estas, por sua 

vez, fazem-se presentes nos mais diversos espaços, então compreendidos como territórios. 

Vejamos, assim, como podemos compreender esses conceitos de espaço, território e poder. 

 

1.3.4. Territórios da cultura 

Os conceitos de espaço e território nos permitem enxergar a existência das relações de 

poder aí presentes. Segundo Claude Raffestin (1993), o espaço é anterior ao território, ao se 

apropriar do espaço é que o ator “territorializa” o mesmo. Assim, ele define o território como: 

“um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, 

revela relações marcadas pelo poder”, enquanto o espaço “Preexiste a qualquer ação. ‘Local’ 

de possibilidades, é a realidade material preexistente a qualquer conhecimento e a qualquer 

																																																								
110 Essa conclusão se deu a partir da minha vivência na Capoeira Angola em Salvador e Belo Horizonte e em 
conversas com muitas mulheres capoeiristas 
111 O nome do grupo faz uma homenagem à rainha Nzinga Ngola Mbandi, conhecida e enaltecida em outras 
tradições afro-brasileiras como as congadas (como Rainha Ginga) e mesmo o candomblé da nação Angola (Oya 
Matamba) 
112	Realizadas anualmente desde 1997, em diversas cidades dos EUA	
113	Movimento que vem realizando eventos de mulheres capoeiristas e campanhas contra a violência contra as 
mulheres no mundo. A terceira edição do evento “Chamada de Mulher” foi realizada em Salvador no ano de 
2013, organizada por um coletivo de mulheres capoeiristas, e sua quarta edição foi realizada em São Paulo, em 
2014, organizada pelo grupo Nzinga.	
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prática dos quais será o objeto a partir do momento em que um ator manifeste a intenção de 

dele se apoderar.”  (RAFFESTIN, 1993, p.144).  

Ou seja, o território é marcado por relações de poder, pois parte da apropriação do espaço 

para a sua produção e transformação, sendo a produção um campo de poder. “Produzir uma 

representação do espaço já é uma apropriação, uma empresa, um controle, portanto, mesmo se 

isso permanece nos limites de um conhecimento.” (idem, ibid., p. 94). 

O autor Marcelo Lopes de Souza (1997) ressalta o caráter polissêmico da palavra 

“espaço”, “noção capturada e transformada em conceito pelas mais diferentes ciências e 

saberes” (SOUZA, 1997, p.22), localizando sua discussão a partir do entendimento de espaço 

como “morada do homem”, o que identifica como “espaço social” (idem, ibid., p.22). Este seria, 

“primeiramente, ou em sua dimensão material e objetiva, um produto da transformação da 

natureza (do espaço natural: solo, rios etc.) pelo trabalho social” (idem, ibid., p.22). 

Essa definição difere daquela apresentada por RAFFESTIN (1993), que caracteriza o 

espaço, apoiando-se em LEFEBVRE (1978), como anterior à sua produção pelo homem, sendo 

esta a diferença entre espaço e território – o território como o espaço que é produzido pelo 

trabalho, o espaço viria antes do território, antes dessa ação do homem, que é marcada pelas 

relações de poder. SOUZA (1997), por sua vez, já trabalha a noção do espaço social, como este 

que já é produto da transformação da natureza pelo homem, ou mesmo quando é “preservado”, 

mas já apropriado, mapeado, por instituições humanas.  

SOUZA (1997) vê o espaço como “palco das relações sociais”, sendo, “portanto, um 

palco verdadeiramente construído, modelado, embora em graus muito variados de intervenção 

e alteração pelo homem” (SOUZA, 1997, p.22), considerando-se desde as menores 

intervenções, com as sociedades coletoras e caçadoras até os impactos das grandes cidades.  

O ponto de partida de sua conceituação encontra-se em diversas correntes do 

materialismo histórico, com autores marxistas que frisam a dimensão material do espaço social. 

Mas ele propõe ir além, considerando o espaço não somente em uma dimensão objetiva, mas 

como “palco material e objetivo das relações sociais, o espaço, no contexto da experiência de 

sujeitos cognoscentes organizados em sociedade, é, em certa medida, ‘construído’ 

(inter)subjetivamente” (SOUZA, 1997, p.23), ou seja, a materialidade do espaço não está isenta 

de valores, afetos, significados, construídos cotidianamente, na relação entre as pessoas, e 

também ideologicamente manipulado por regionalismos, nacionalismos, etc. A proposta do 
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autor é superar a dicotomia “subjetividade x objetividade” para o entendimento do “espaço”, 

estando este imbuído de ambas as perspectivas.  

Considerando-se este conceito de espaço social em paralelo às ideias de RAFFESTIN 

(1993) no que diz respeito ao território, o autor dá ênfase à dimensão do espaço já como fonte 

de poder, controle e apropriação, compreendendo-o como: 

[...] fonte de recursos (recursos naturais vitais e matérias-primas, mas também 
benfeitorias e toda sorte de valorização realizada, equipamentos, plantas 
industriais ...) ou, ele mesmo, um recurso (localizações geoeconômica ou 
geopoliticamente estratégicas), o espaço é base de sobrevivência, fonte de 
poder e, por via de consequência, alvo de cobiça e desejo de apropriação e 
controle. A isso se deve adicionar a importância não apenas "instrumental", 
militar ou econômica (visão bastante ocidental-moderna!), de um espaço, mas 
também a sua relevância cultural para um grupo [...] (SOUZA, 1997, p.24). 

	
O autor acrescenta, no que diz respeito a essa relevância cultural do espaço para um grupo, 

a sua dimensão simbólica e afetiva como “lugar”. E logo apresenta a noção de territorialidade, 

apoiada em RAFFESTIN (1993) e SACK (1986), quando o espaço é “objeto de disputa e 

apropriação, de territorialização”. Ele então define o território como “um espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder” ou, como “um ‘campo de força’ concernente a 

relações de poder espacialmente delimitadas e operando sobre um substrato (espaço material) 

referencial (SOUZA, 1995).” (SOUZA, 1997, p.24).  

Milton Santos (1997) também considera o espaço em sua dinâmica social, ao diferenciar 

a paisagem do espaço, dizendo que a “paisagem é o conjunto de formas que, num dado 

momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre 

homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima”. E acrescenta: “A 

paisagem é, pois, um sistema material e, nessa condição relativamente imutável; o espaço é um 

sistema de valores, que se transforma constantemente” (SANTOS, 1997, p.83). Assim, 

tomamos em nosso trabalho a noção de espaço como um espaço social, imbuído de valores e 

de dimensões objetivas e subjetivas.  

 

Milton Santos (1997) apresenta uma divisão da história do meio geográfico em três 

etapas: o meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico-informacional, sendo que em 

cada uma delas a configuração e os significados do espaço vão se transformando, bem como as 

relações de poder que aí se estabelecem. Na primeira etapa, eram as “condições naturais que 

constituíam a base material da existência do grupo”, os sistemas técnicos existiam, mas não 
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tinham existência autônoma, pois eram integrados à natureza. Havia, assim, uma harmonia 

socioespacial estabelecida, que era “respeitosa da natureza herdada, no processo de criação de 

uma nova natureza” (SANTOS, 1997, p.187). 

O período técnico vê a emergência do espaço mecanizado, onde se instauram outras 

lógicas de ação e inter-relações, em que o ser humano se considera possuidor de novos poderes, 

que o possibilita enfrentar e dominar a natureza e o leva a considerar-se superior à natureza: 

Os objetos técnicos, maquínicos, juntam à razão natural sua própria razão, 
uma lógica instrumental que desafia as lógicas naturais, criando, nos lugares 
atingidos, mistos ou híbridos conflitivos. Os objetos técnicos e o espaço 
maquinizado são locus de ações “superiores”, graças à sua superposição 
triunfante às forças naturais. Tais ações são, também, consideradas superiores 
pela crença de que ao homem atribuem novos poderes – o maior dos quais é a 
prerrogativa de enfrentar a natureza, natural ou já socializada, vinda do 
período anterior, com instrumentos que já não são prolongamento do seu 
corpo, mas que representam prolongamento do território, verdadeiras 
próteses. (SANTOS, 1997, p.189) 

	
O terceiro período, marcado pela junção entre técnica, ciência e informação, começa 

praticamente após a segunda guerra mundial e vai afirmar-se nos anos 1970, com a inclusão 

dos países do dito “terceiro mundo”. A união entre técnica e ciência acontece com a proteção e 

o apoio do mercado que, por sua vez, graças justamente à ciência e à técnica, torna-se um 

mercado global. O autor defende, assim, que as ideias de “ciência, de tecnologia e de mercado 

global devem ser encaradas conjuntamente e desse modo podem oferecer uma nova 

interpretação à questão ecológica, já que as mudanças que ocorrem na natureza também se 

subordinam a essa lógica” (SANTOS, 1997, p.190). Neste período atual, vê-se portanto, uma 

hierarquia de poderes em escala global, havendo atores hegemônicos da economia, da cultura 

e da política, em uma lógica global que passa a se impor aos territórios: “O meio técnico-

científico-informacional é a cara geográfica da globalização” (SANTOS, 1997, p.191). 

Desta combinação entre ciência e técnica e entre capital e poder pode-se ressaltar algumas 

consequências nas cidades e no campo: “nas cidades, gera uma rigidez, novas modalidades de 

escassez e de segregação”; “no campo, às infraestruturas e benfeitorias adicionadas ao solo, 

somam-se todos esses adendos químicos que também são capital constante, necessário à 

produção” (SANTOS, 1997, p.200). Em nossa pesquisa, confirmamos essa realidade no campo, 

em locais mesmo que pouco modernizados, onde pequenos produtores já não praticam a 

agricultura sem o uso de insumos químicos, como é o caso da região onde se localiza o Kilombo 

Tenonde, sendo o Kilombo uma exceção nesse sentido no local. Vemos assim, sua atuação 

como a criação de brechas, na resistência ao modelo hegemônico de produção e consumo, o 
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que é fundamentado por princípios de uma filosofia africano-ameríndia, em sua relação 

integrada e sagrada com a natureza.  

A partir das mudanças na concepção do espaço, apontadas por Milton Santos (1997), ele 

analisa o fenômeno da globalização em seus aspectos perversos e contraditórios. Ele diz que 

vivemos um tempo de transformações, com uma sucessão alucinante de eventos, no qual o 

movimento se sobrepõe ao repouso e a mobilidade tornou-se necessária: 

A circulação é mais criadora que a produção. Os homens mudam de lugar, 
como turistas ou como imigrantes. Mas também os produtos, as mercadorias, 
as imagens, as ideias. Tudo voa. Daí a ideia de desterritorialização. 
Desterritorialização é, frequentemente, uma outra palavra para significar 
estranhamento, que é, também, desculturização. (SANTOS, 1997, p.262) 

	
Assim, ele identifica uma ordem global que é “desterritorializada”, no sentido de que 

“separa o centro da ação e a sede da ação”, coexistindo com uma ordem local, que 

“reterritorializada, é a ordem do espaço banal, espaço irredutível”, que acontece no cotidiano 

imediato, localmente vivido, sendo ela a garantia da comunicação. Ou seja, “cada lugar é, ao 

mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local” (SANTOS, 1997, p.272).  

Milton Santos (1997, p.258) defende, assim, a força do lugar, que seria o intermédio entre 

o mundo e o indivíduo. No lugar, que ele caracteriza como “um cotidiano compartido entre as 

mais diversas pessoas, firmas e instituições, cooperação e conflito são a base da vida em 

comum”. No lugar, o exercício de uma ação própria permite que a vida social se individualize, 

ao mesmo tempo em que a contiguidade, criadora de comunhão, faz com que a política se 

territorialize, com o confronto entre organização e espontaneidade.  

O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm 
solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro 
insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação 
comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da 
criatividade. (SANTOS, 1997, p.258) 

	
O Kilombo Tenonde pode, nesse sentido, ser entendido em sua dimensão como lugar, na 

medida em que se constrói a partir de princípios éticos e filosóficos da Capoeira Angola em 

relação com a permacultura. As pessoas que por lá transitam conectam-se por esses dois eixos, 

sendo sua maior força de agregação vinda da capoeira e da relação mais especifica com a figura 

do mestre Cobra Mansa, considerando-se o que ele representa para a comunidade da capoeira. 

A convivência de pessoas diversas em um certo lugar, como é o caso do Kilombo Tenonde, 

gera uma potência criativa, advinda da inter-relação cotidiana e intensa que este proporciona.  
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O Kilombo pode também ser entendido como um território de capoeira e permacultura 

quando destacadas as relações de poder que são ali construídas. Essas relações de poder 

refletem as relações hierárquicas da capoeira, na qual se confere autoridade à figura do mestre, 

bem como as relações de propriedade do espaço e relações pessoais e afetivas entre as pessoas 

que ali se encontram. Será nesse campo das relações de poder que nos caberá refletir sobre as 

relações de gênero e raciais, ou como se engendram as lutas anti-racistas e anti-sexistas nesses 

espaços.  

Para Muniz Sodré (1988a), o território é aspecto necessário à formação da identidade 

grupal/individual, ao reconhecimento de si por outros, sendo a dimensão territorial fundamental 

a uma cultura. Ele destaca também o aspecto da desterritorialização em relação ao fenômeno 

da globalização capitalista, analisando como ela afeta a cultura: 

Anular o espaço pelo tempo, através dos meios de comunicação e de 
transporte, é uma exigência interna da organização capitalista do mundo. Para 
isto são convocadas as mais diversas tecnologias [...]. Em todas elas desenha-
se a ideologia desterritorializante dos livres fluxos mercantis, que procuram 
acabar com as territorialidades culturais, com o enraizamento, com as relações 
físicas e sagradas entre o indivíduo e seu espaço circundante. (SODRÉ, 1988a, 
p.26, 27) 

	
Uma fala de um outro mestre, Lua Santana, reforça essa ideia da importância das 

territorialidades culturais, que podem ser trabalhadas na capoeira, no sentido de fortalecer o seu 

enraizamento: 

Um homem que não conhece bem as coisas da sua raiz, ele fica um pouco, 
como estar no ar, como árvore que não tem raiz, como uma casa que não tem 
uma fundação. Então fica muito fácil dele ser levado de um lado pra outro, 
pela cor da moda, pela televisão, pela mídia... então, quando você se 
aprofunda, você fica mais pé no chão, mais sólido, mais plantado. Tem 
condição de buscar no seu Eu as suas respostas, ao invés de buscar no outro. 
(Mestre Lua Santana)114 

	
Além desse movimento de “enraizamento” vemos, também, no contexto atual da capoeira 

mundializada, movimentos de desterritorialização e reterritorialização. A começar pelos 

deslocamentos que os mestres fazem durante o ano para manter a relação com os grupos 

coordenados por eles fora do país e em diversas regiões do Brasil. Entre os mestres que 

compõem o campo desta pesquisa, a maioria deles faz viagens ao exterior várias vezes ao ano, 

sendo essa uma das suas fontes de recursos. O mestre Cobra Mansa, por exemplo, viaja para 

																																																								
114 Trecho de entrevista realizada para esta pesquisa durante o evento Art Angola, em Morro Do Chapeu/BA, em 
02 de fevereiro de 2012, coordenado pelo mestre Lua Santana. 
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diversos lugares do mundo dando aulas de capoeira, tanto para núcleos da FICA coordenados 

por ele, quanto para outros grupos que o convidam, ou ainda para dar palestras, tendo sido 

convidado, por exemplo, a falar sobre o projeto do Kilombo Tenonde e o Permangola na 

Colômbia115 e Londres116. Com isso, até o ano de 2014 ele passava aproximadamente metade 

do ano fora do Brasil e da Bahia – somando-se todas as suas viagens – ausente do Kilombo 

Tenonde.  

Nesse caso, trabalhar fora do Brasil, viajando principalmente para os EUA e Europa para 

dar aulas de capoeira, tem sido seu principal meio de retorno financeiro, que o permite estruturar 

o Kilombo Tenonde, porém contribui para o distanciamento em relação à comunidade local. As 

suas “voltas ao mundo” trazem muitos estrangeiros e pessoas de outras regiões do Brasil, sendo 

esse o perfil de grande parte das pessoas que se envolvem com as atividades diárias no local.  

Essa circulação acontece tanto por parte dos mestres brasileiros em direção a outros países 

(como uma de suas fontes de renda), quanto de capoeiristas de vários países que vêm para o 

Brasil buscando conviver com os mestres, para aproximar-se das culturas de matrizes africanas 

no Brasil e participar dos eventos de capoeira. Os autores Celso Brito e Bernardo Lewgoy assim 

analisam esse momento: 

A Capoeira Angola deste momento é perpassada por forças globais e locais, 
mercantis e de reciprocidades que se articulam com concepções étnicas e 
mágico-religiosas [...] pautadas em relações semelhantes às de parentesco, 
ancoradas no valor da ancestralidade e inseridas no campo semântico do 
‘tradicional’ localizado em oposição ao ‘moderno’. (BRITO e LEWGOY, 
2012, p. 3) 

	
Eles utilizam o conceito de “glocalização”, de Robertson (2000), para refletir sobre o 

processo de constituição do que identificam como “Capoeira Angola contemporânea 

transnacional”, enfatizando a produção de localidades como consequência da globalização. O 

sistema de linhagem da Capoeira Angola117  seria o contexto social e a dimensão global, 

enquanto os rituais, sua forma de organização e seus fundamentos seriam a dimensão local, que 

apresenta, ao mesmo tempo, sinais diacríticos definidos por cada mestre – a autonomia de cada 

mestre dentro de sua linhagem, segundo Araújo (2004) – e a continuidade dos princípios 

																																																								
115 Evento organizado pelo núcleo da FICA de Bogotá/Colômbia. 
116 Sobre a palestra sobre o Permangola em Londres ver: International Permacultures Day, disponível em: 
http://us2.campaign-archive1.com/?u=5cd647d5077cfdd7ebf181155&id=4998e5a4ed&e=3fac6db1d2, acesso 
em 07/05/2013. 
117 O foco do estudo de BRITO e LEWGOY (2012) é a linhagem que parte de mestre Pastinha (que estaria 
conectado a uma ideia de “África mítica” por meio do africano Benedito a quem toma como seu mestre), 
passando por mestre Moraes na década de 1980, donde se forma a chamada “escola pastiniana” (Araújo, 2004), e 
daí tenha-se afirmado tal sistema de linhagem. 
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definidos pela linhagem a que pertence (a permanência, ressignificada, do que cada mestre 

aprendeu com seu mestre).  

 

No contexto atual marcado pela internacionalização da Capoeira Angola, percebemos 

relações diversas, onde o aspecto mercantil das trocas é mais um fator que aumenta a 

complexidade do contexto, coexistindo e negociando com outras relações, objetivos e 

prioridades, como a troca de conhecimentos, a formação de redes solidárias, relações de 

amizade e afetividade entre os capoeiristas, relações entre mestres/as e alunos/as, sendo elas 

também marcadas pelas relações hierárquicas e de poder, relações raciais, de gênero, de classes, 

entre outras. 

Atualmente, no Brasil, grande parte dos/as capoeiristas se organizam em grupos e 

academias de capoeira, muitos dos quais possuindo núcleos (ou filiais) no exterior. Estas 

“redes” estruturam o capital econômico existente e são necessárias para a manutenção desses 

grupos e seus núcleos. Alguns deles apresentam um caráter mais empresarial, esportivo 

competitivo, comercial e do lucro, o que sinaliza algumas das diferenças existentes no interior 

das comunidades de capoeira. 

Outra questão importante é o que ressalta a autora e mestra de capoeira Paula Barreto, 

quando aponta para o duplo desafio com que nós capoeiristas nos deparamos no contexto atual: 

por um lado, o desafio de afirmar a capoeira como cultura negra, considerando toda a 

heterogeneidade em que ela se apresenta, na busca por assegurar que políticas públicas sejam 

implementadas para garantir sua continuidade; por outro lado, evitar a adoção de: 

[...] definições essencialistas de cultura negra, que, muitas vezes, incluem 
noções de pureza racial e estabelecem conexões diretas entre certas 
características fenotípicas e determinadas competências culturais ‘africanas’ 
herdadas. Em lugar da adoção de tais definições, acredito que é de grande 
interesse focalizar os processos através dos quais determinadas expressões 
culturais passaram a ser percebidas pelos praticantes e pelo público em geral 
como ‘cultura negra’, o modo como a ‘tradição’ é redefinida nestas 
expressões, e a relação destas com as construções de identidade étnica e as 
formas de (auto) identificação. (BARRETO, 2005, p.67) 

	
A Capoeira Angola é uma cultura negra reconhecida como tal por grande parte dos seus 

praticantes, ainda que suas comunidades atualmente sejam formadas por uma diversidade étnica 

e cultural, com grande parcela de pessoas não-negras, como é caso das comunidades aqui 

estudadas. Vejamos como essa questão das diferenças, com destaque para as relações raciais e 

de gênero se engendram no contexto da capoeira atualmente. 
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1.3.5. Diversidade, Gênero e Cultura Negra: complexidades e desafios 

Refletindo sobre a capoeira como um espaço da cultura negra em lugares onde se trabalha 

também o cultivo da terra e ações de permacultura, destacamos a sua potência ao estar baseada 

no território, no trabalho e no cotidiano, gerada da experiência da convivência coletiva e da 

solidariedade, em relações entre diferenças, portanto envoltas de conflitos e poder. Ainda que 

a capoeira se encontre em um contexto pluricultural, não se tratando mais de uma experiência 

majoritariamente de pessoas negras, podemos destacar que esse é o seu território de origem e 

de onde ainda vem a sua força de agregação, de modo que, como diz Milton Santos, aí está o 

papel fundamental da resistência que vem “de baixo”.  

Ao observarmos que nos lugares envolvidos neste estudo (onde pratica-se a permacultura 

no contexto da Capoeira Angola) a presença da população negra seja minoritária, apontamos à 

importância de ampliação do diálogo intercultural para a inclusão das pessoas negras e das 

comunidades nativas nesses espaços de capoeira com permacultura e afins. Observamos uma 

situação complexa, mas onde a capoeira pode ser o principal meio de aproximação dos 

moradores locais, dos mais excluídos pelo processo perverso do capitalismo, das pessoas “de 

dentro” da cultura local.  

Claude Raffestin (1993) chama a atenção para o paradoxo que se mostra ao defendermos 

a necessidade da preservação das diferenças entre as diversas espécies da natureza, sendo que 

o mesmo não acontece no mundo humano, onde muito foi e ainda é feito para destruir as 

diferenças – entre as culturas, religiões, opções sexuais, etnias, etc.: 

É paradoxal que estejamos conscientes desse fenômeno, que é essencial no 
mundo físico, mas bem menos no mundo humano. Procuramos proteger a 
"diferença" no mundo vegetal e animal, mas nos esforçamos em destruir a 
"diferença" no mundo humano. Finalmente, corremos o risco de, a longo 
prazo, sermos vítimas dessa atitude e desse comportamento. (RAFFESTIN, 
1993, p.139) 

	
As hierarquias criadas a partir das diferenças étnicas e raciais se fundamentam em 

relações de poder, apoiadas pelo preconceito, e as tentativas de reduzir essas diferenças pela 

imposição de um modelo único é uma forma de genocídio, prejudicial para a autonomia dos 

seres humanos em geral: 

As diferenças raciais e étnicas constituem um fator político, ora virtual, ora 
concreto. A maior ou menor importância concedida a essas diferenças na 
História se inscreve numa sinusóide que é, por si mesma, uma vontade de 
poder, explícita ou não, e que se apoia no preconceito racial ou étnico. Então, 
toda tentativa de reduzir essas diferenças, toda tentativa de impor um modelo 
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único é uma forma de genocídio que pode tomar múltiplas formas. Genocídio 
que, de um ponto de vista geral, enfraquece a autonomia da espécie no seu 
conjunto. (RAFFESTIN, 1993, p.130, 131) 

	
Essa ideia é corroborada por Kabengele Munanga, que argumenta que apesar de 

cientificamente a realidade da raça ser contestada, esse conceito é muito significativo política 

e ideologicamente, “pois funciona como uma categoria de dominação e exclusão nas sociedades 

multirraciais contemporâneas”. Em outros termos, “poder-se-ia reter como traço fundamental 

próprio a todos os negros (pouco importa a classe social) a situação de excluídos em que se 

encontram em nível nacional.” (MUNANGA, 2009, p.15)  

Ele defende, assim, que a negritude e/ou identidade negra “se referem à história comum 

que liga de uma maneira ou de outra todos os grupos humanos que o olhar do mundo ocidental 

‘branco’ reuniu sob o nome de negros”. A negritude, nesse sentido, não se refere à cultura dos 

povos negros, mesmo porque há uma imensa diversidade de culturas negras. Tampouco a 

negritude se refere à cor da pele, como o termo mesmo sugere. Mas sim,  

[...] o fato de terem sido na história vítimas das piores tentativas de 
desumanização e de terem sido suas culturas não apenas objeto de políticas 
sistemáticas de destruição, mas, mais do que isso, de ter sido simplesmente 
negada a existência dessas culturas. (MUNANGA, 2009, p.20) 

	
É justamente devido a esta negação e exclusão das culturas de certos grupos humanos que 

se faz importante afirmar sua existência, suas diferenças e a solidariedade entre as vítimas do 

racismo que atuou pela inferiorização e negação da humanidade pelo mundo ocidental. Pela 

defesa da solidariedade e fraternidade como armas de combate, “a negritude torna-se uma 

convocação permanente de todos os herdeiros dessa condição para que se engajem no combate 

para reabilitar os valores de suas civilizações destruídas e de suas culturas negadas.” 

(MUNANGA, 2009, p.20) 

 

Hoje em dia ainda são muitos os motivos que nos levam a continuar lutando e gingando 

contra sistemas de opressão para conquistar espaços que garantam o direito de nos expressar 

livremente. Gingamos também para driblar um sistema que naturaliza e essencializa o “ser 

homem” e “ser mulher”, reduzindo-os a padrões únicos, com pretensão de universalidade, o 

que leva à exclusão e ao apagamento das diferenças. Ginga que nos leva ao movimento de 
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“chamada”118, trazendo as questões de gênero e raciais para o jogo. Gênero e raça são duas 

faces da mesma moeda, uma vez que o sexismo e o racismo nasceram em um mesmo tempo, 

compartilhando da mesma lógica discriminatória:	

Sexismo e racismo são irmãos gêmeos. Na gênese do escravismo constava 
um tratamento distinto dispensado a homens e a mulheres. Eis porque 
racismo, base do escravismo, independentemente das características físicas 
ou culturais do povo conquistado, nasceu no mesmo momento histórico em 
que nasceu o sexismo. Quando um povo conquistava outro, submetia-o a seus 
desejos e a suas necessidades. (SAFFIOTI, 2006, p.19. Grifos da autora) 

	
A diferença de tratamento entre homens e mulheres fazia com que os homens, por 

representarem grande risco de revolta, fossem sumariamente eliminados, assassinados. Já as 

mulheres eram preservadas, pois serviam a três propósitos: [1] constituíam força de trabalho; 

[2] eram reprodutoras desta força de trabalho; [3] prestavam (cediam) serviços sexuais aos 

homens do povo vitorioso. Estão aí as raízes do sexismo e do seu irmão racismo. “Esta constitui 

um prova cabal de que o gênero não é tão-somente social, dele participando também o 

corpo, quer como mão-de-obra, quer como objeto sexual, quer, ainda, como reprodutor de seres 

humanos.” (SAFFIOTI, 2006, p.19. Grifos da autora).	

A autora Elisa Larkin Nascimento (2003) também discute a importância de darmos 

visibilidade ao conceito de raça/racismo bem como de gênero/feminismo em nossa sociedade, 

mostrando que um dos fatores que sustenta a continuidade do racismo e do sexismo é 

justamente sua invisibilização, especialmente na sociedade brasileira, onde ainda pouco se 

reconhece a existência das relações de dominação, exclusão e preconceitos raciais.	

Ela faz um paralelo entre as ideologias da supremacia branca e ocidental e do 

patriarcalismo, mostrando como ambas estruturam os processos de dominação, subjugação e 

desigualdades que vivemos hoje, tanto no âmbito material, quanto no subjetivo. Ambas partem 

de argumentos de naturalização das diferenças e hierarquização entre as raças e entre os 

gêneros, inferiorizando negros e indígenas assim como mulheres. Além de tornarem “naturais” 

as desigualdades sociais, o racismo e o sexismo trazem a ideia de identificar os grupos 

discriminados com a própria natureza, que é vista em oposição ao ser “humano”, tomando como 

sub-humanas ou animalescas as pessoas cujos corpos trazem as marcas identificáveis. Ou seja, 

trazem a visão de uma dita superioridade do homem, branco, europeu – e sua consequente 

																																																								
118 Chamada é um movimento da Capoeira Angola no qual o jogador chama o outro para uma parada estratégica 
do jogo, o que pode se configurar em uma retomada do jogo, um recomeço, como forma de propiciar o avanço 
do jogo.	
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separação – em relação à natureza, que deve servir para ser explorada, de acordo com seus 

interesses, assim como as pessoas inferiorizadas (negros/as, indígenas, mulheres, crianças).	

Luiza Bairros (1995) questiona algumas teóricas feministas que se fundamentam em uma 

identidade comum entre todas as mulheres, questionando o próprio conceito de mulher pois: 	

[...] na prática, aceita-se a existência de uma natureza feminina e outra 
masculina, fazendo com que as diferenças entre homens e mulheres sejam 
percebidas como fatos da natureza. Dessa perspectiva, a opressão sexista é 
entendida como um fenômeno universal, sem que, no entanto, fiquem 
evidentes os motivos de sua ocorrência em diferentes contextos históricos e 
culturais. (BAIRROS, 1995, p.459) 

	
A autora ainda traz para a roda diferenças entre teorias feministas, apontando para 

limitações em algumas delas em relação ao entendimento mais pluralista e multidimensional 

das diversas discriminações porque passam as mulheres – as quais envolvem gênero, raça e 

classe social. Refere-se a Judith Grant119 para criticar os feminismos em suas versões radical, 

liberal e socialistas, por desconsiderarem categorizações de raça, classe social e orientação 

sexual, favorecendo discursos e práticas voltados para as percepções e necessidades de 

mulheres brancas, heterossexuais e de classe média. 	

Bairros (1995) defende uma teoria mais recente, identificada como “ponto de vista 

feminista” (feminist standpoint), que considera a existência de uma matriz de dominações – que 

podemos visualizar como uma encruzilhada – onde raça, gênero e classe social se encontram 

em diversos pontos, gerando experiências diversas de opressão sexistas:	

Assim, uma mulher negra trabalhadora não é triplamente oprimida ou mais 
oprimida do que uma mulher branca na mesma classe social, mas experimenta 
a opressão de um ponto de vista diferente sobre o que é ser mulher numa 
sociedade desigual, racista e sexista. Raça, gênero, classe social e orientação 
sexual reconfiguram-se mutuamente formando o que Grant chama de um 
mosaico que só pode ser entendido em sua multidimensionalidade. 
(BAIRROS, 1995, p.461. Grifos nossos) 

	
Se, como capoeiristas, achamos importante lutar a favor da liberdade de Ser, da igualdade 

de direitos e do respeito às diversidades, é urgente nos posicionarmos contra esse tipo de 

construção que vem há muitos anos oprimindo e invisibilizando as mulheres, negros(as), 

crianças, índios(as), pobres, LGBTTs, ou mesmo homens heteros que não se encaixam nos 

padrões de masculinidade compulsória e assim por diante.  

																																																								
119 GRANT, Judith. Fundamental Feminism. Contesting the Core Concepts of Feminist Theory.  Nova York, NY: 
Routledge, 1991.	
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No Brasil, essas construções são, por um lado, herança do patriarcado, que define a 

existência da mulher (tida como “coisa”), pelo poder paterno. Esse modelo conformou a família 

“tipo” (burguesa), que orientou o modelo jurídico em nosso país a partir do sec XIX, sendo o 

homem o gerenciador da riqueza, ocupando o lugar do provedor. 

Por outro lado, se olhamos mais cuidadosamente para nossa própria história (de onde 

devemos entender a história da capoeira) faz-se necessário ampliar essa ideia baseada no 

modelo do patriarcado, para incorporar a experiência histórica das mulheres negras e indígenas. 

Devemos compreender que essas mulheres concentram níveis de desigualdade (racial, de 

gênero e social), ao mesmo tempo que (e como consequência disso) as mulheres negras tiveram 

outro tipo de inserção no espaço público, pela necessidade de trabalho. Dessa forma, enquanto 

as mulheres (brancas) dos senhores eram destinadas a cuidarem da casa, dos filhos e 

subordinarem-se aos mandos de seus maridos, as mulheres negras ocupavam espaços das ruas 

(realizando trabalhos diversos como ganhadeiras, quituteiras, vendedoras, etc.) e tiveram uma 

atuação importante inclusive no universo da capoeiragem, como veremos no próximo 

capítulo120. 

Além disso, as matrizes culturais africanas trazem outras referências de relações sociais 

e familiares, e de concepção da diversidade do ser mulher, como revelam as mitologias nas 

religiões afro-brasileiras. Os mitos dos orixás e inkisses femininos, por exemplo, descrevem 

deusas que lutam ao lado dos deuses, cada qual com suas características singulares, que lhes 

conferem poder, força e autonomia, vinculados a elementos da natureza (as deusas das águas 

doces e salgadas, do fogo, dos ventos e tempestades e assim por diante). Esses mitos também 

narram conflitos e contradições, próprias da nossa condição humana, mostrando como as ideias 

de “bem e mal”, “verdade e mentira”, fazem parte da nossa condição humana.  

Sobre a questão das diversidades e diferenças, na qual se inclui as relações de gênero e 

raciais, o autor Muniz Sodré aponta a dificuldade do pensamento ocidental para lidar com as 

diferenças. Para ele, a questão do contraditório, do múltiplo, do diverso, adquire uma grande 

fecundidade para o pensamento contemporâneo; o mundo ocidental reconhece as diferenças, 

porém “quer ver o absolutamente diferente, pois acreditando-se absolutamente idêntico a si 

mesmo, só concebe o Outro na forma de extrema diferença”. Há, nesse caso, uma atitude de 

espanto e lamento que o “selvagem” se deixe seduzir pela tecnologia industrial, perdendo o que 

seria sua tão diferente pureza.  

																																																								
120 Ver item 2.3. “Mulheres capoeiristas em campo”. 
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Ele defende, então, que, para haver uma aproximação entre as diferenças, é preciso de 

algum modo conceber ou vivenciar um ponto em comum. “Um pensamento não-racista 

[acrescentamos também o pensamento anti-sexista] surge da perspectiva de um solo comum 

com o Outro”. Esta seria, para ele, a lição do terreiro – e acrescentamos da cultura negra: “a do 

convívio de diferenças sem a perda da perspectiva de fundo comum” (SODRÉ, 1988a, p.61). 

Um dos grandes potenciais de propostas como a do Kilombo Tenonde é justamente esse 

“solo comum” (SODRÉ, 1988a) e a “força do lugar” (SANTOS, 1997), que levam ao convívio 

de pessoas com referências culturais bastante diferentes. Se a capoeira já apresentava esse 

potencial ao se espalhar pelo mundo e aproximar pessoas e culturas distintas, que se conectam 

pela comum entrega em um universo cultural, agora, acrescenta-se ao objetivo de vivenciar a 

capoeira, a busca por alternativas de vida mais sustentáveis, por modelos que venham se 

tornando referências nesse sentido, como o caso do Kilombo Tenonde, que proporciona a 

conexão de um universo ainda mais amplo de pessoas.  

Partimos, a seguir, para a contextualização da permacultura, em seu encontro com a 

Capoeira Angola. 

 

1.4. PERMACULTURA NA ENCRUZILHADA COM A CAPOEIRA 

ANGOLA 

Apresentamos a proposta da permacultura, pois foi esta a principal referência encontrada 

em campo, especialmente no local escolhido como caso deste estudo, o Kilombo Tenonde 

(ainda que a permacultura não tenha sido referência em todos os locais identificados nesta 

pesquisa). Refletimos aqui sobre quais elementos constituem a encruzilhada entre capoeira e 

permacultura; quais seriam seus pontos de encontros e seus sentidos diferentes ou divergentes; 

mas, principalmente, quais possíveis novos caminhos podem ser abertos a partir dessa 

encruzilhada. 

O conceito de Permacultura (Cultura Permanente) foi desenvolvido por Bill Mollison121 

e David Holmgren122 , na década de 1970, na Austrália, com o propósito de sistematizar 

																																																								
121 Bill Mollison (Tasmânia, Austrália, 1928) é pesquisador, autor, cientista, professor e naturalista e desenvolveu, 
junto com David Holmgren um método holístico para planejar, atualizar e manter sistemas de escala humana 
(jardins, vilas, aldeias e comunidades) ambientalmente sustentáveis, socialmente justos e financeiramente viáveis. 
O autor é citado como referência em documentos oficiais, como o Programa Nacional de Educação Ambiental 
(ProNEA), do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2008). 
122 David Holmgren (nascido em 1955) é um ecologista, escritor e co-criador do conceito permacultura, em 
conjunto com Bill Mollison. A permacultura foi uma síntese, feita de muita conversas, estudo e reflexões entre 
David, estudante do curso de Design, e Bill, seu co-orientador. O trabalho de conclusão do curso de David, 
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caminhos possíveis para se projetar ou, na linguagem original, para o design do espaço 

habitado, para a construção de formas de vida mais sustentáveis e permanentes. Uma definição 

atualizada de permacultura, segundo David Holmgren (2007), no livro “Fundamentos da 

Permacultura”, no qual encontra-se um resumo dos conceitos e princípios apresentados no livro 

Permacultura: Princípios e Caminhos Além da Sustentabilidade,123 também de sua autoria, 

compreende-a como:  

[...] ‘paisagens conscientemente desenhadas, que reproduzem padrões e 
relações encontradas na natureza, e que, ao mesmo tempo, produzem 
alimentos, fibras e energia em abundância e suficientes para prover as 
necessidades locais’. As pessoas, suas edificações e a forma como se 
organizam são questões centrais para a permacultura. (HOLMGREN, 2007, 
p.3) 

	
Nas palavras de Marsha Hanzi, precursora da permacultura no Brasil, em vídeo 

disponibilizado em sua página na internet, ela traduz o termo da seguinte forma: 

A permacultura é um sistema de desenho de sistemas sustentáveis, baseados 
em ecossistemas. Então, a gente vê muito de onde vêm as coisas e para onde 
vão, para evitar ao máximo o desperdício. Então, a gente trabalha com 
modelos de agriculturas baseados em ecossistemas, que são basicamente as 
agroflorestas e as policulturas. A gente trabalha com o uso intenso de 
pequenos espaços, ao invés do uso extenso de grandes espaços. Pequenos 
espaços intensamente trabalhados de uma forma orgânica, produzindo 
alimentos de alta qualidade, ao invés de grandes extensões com químicos e 
com máquinas, que já sabemos totalmente insustentável e muito caro124. 

	
Os chamados “princípios éticos da permacultura”, segundo Holmgren (2007), são 

principalmente três: cuidado com a Terra (solos, florestas, água e ar), cuidado com as pessoas 

(cuidar de si mesmo, parentes e comunidade) e partilha justa (estabelecer limites para o 

consumo e produção, e redistribuir o excedente). O terceiro princípio, e mesmo o segundo, 

podem ser vistos como derivados do primeiro, se nos entendemos como parte da Natureza. 

Esses princípios foram definidos, segundo Holmgren (2007, p.8), a partir de uma pesquisa em 

ética comunitária, como adotada por culturas religiosas antigas e grupos cooperativos 

modernos. 

Nas religiões de matrizes africanas, encontramos uma semelhança entre esses princípios. 

Vanda Machado (2013, p.42) afirma que “aprender a ser, aprender a vida são valores básicos 

																																																								
orientado por Bill, transformou-se no livro "Permaculture One" foi publicado pela primeira vez na Austrália em 
1978 [...] (Disponível em:	https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Holmgren. Acesso em: 10/04/2016) 
123  Disponível em: http://www.holmgren.com.au/DLFiles/PDFs/Fundamentos_PC_Brasil_eBook.pdf - Acesso 
em 30/09/2011. 
124 Disponível em: http://www.marsha.com.br/marsha-hanzi/ - Acesso em: 14/10/2015 
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do povo de santo. A cada tempo, o saber de cada tempo para ser, para cuidar de si, do outro e 

da vida”. Assim, ela conclui que “no terreiro, aprende-se a ser-sendo participando dos fazeres 

comunitários” (MACHADO, 2003, p.42), ou seja, realizando partilhas.  

Além desses princípios éticos, a concepção de permacultura traz “princípios de design”, 

ou seja, de concepção, planejamento, em forma de breves afirmações que podem ser 

relembradas quando consideramos as inevitáveis e complexas opções para o planejamento e a 

evolução de sistemas ecológicos. Segundo Holmgren (2007, p.9), a base científica para os 

princípios de design em permacultura se situa geralmente no “âmbito da ciência moderna da 

ecologia, e mais particularmente, dentro de um ramo da ecologia chamado de ‘ecologia de 

sistemas’[...]”, também têm contribuído com conceitos que vêm sendo adaptados aos princípios 

de design.  

Na experiência do Permangola, no Kilombo Tenonde, discutimos sobre os princípios de 

design durante as oficinas de Introdução à Permacultura125. 

Foto 6 - Cartaz confeccionado e exposto durante o Permangola 2013 

  

Fonte: Foto de Muslim, participante do evento. 

																																																								
125 Nestes momentos introdutórios, foram apresentados e discutidos os princípios da permacultura e sua relação 
com a vida cotidiana e com a capoeira. 
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Durante a oficina, o pesquisador e permacultor Gonzalo126 destacou que os princípios da 

permacultura estão relacionados ao funcionamento dos sistemas naturais e que devemos 

lembrar que somos parte desse mesmo sistema. Durante a apresentação destes princípios, foram 

levantados alguns exemplos sobre como podemos aplicá-los nas diversas situações de nossas 

vidas: 

1. Observe e interaja: Como capoeiristas, aprendemos a observar o contexto, dentro e 

fora da capoeira, para sabermos como agir. Na permacultura, esse princípio ensina a observar 

as condições da natureza, como a direção do vento, de onde vem a água, etc., para se planejar 

o desenho de um terreno, por exemplo. Observar a natureza para tentar reproduzir os seus 

padrões e interagir, fazer acontecer.  

2. Capte e armazene energia: Hoje em dia, quase ninguém faz isso, pois as pessoas 

compram e usam a energia em suas casas e apartamentos. Mas este princípio nos leva a pensar 

em formas de captar energia em diversas formas: solar, eólica, em alimentos, água. Por 

exemplo, construindo um poço para captação de água da chuva. Na capoeira, aprendemos a 

usar o mínimo de energia necessária em um jogo de capoeira. Como diz o a cantiga: “na roda 

da capoeira, nunca dê seu golpe em vão”.  

3. Obter rendimento: Esse princípio significa usar o que você produz para render algo 

para você. Visualizar, aprender a perceber os rendimentos, não apenas em dinheiro. Por 

exemplo: utilizar as sementes dos alimentos que produz para plantá-los novamente; ou, como 

apontou Alexandre, podemos pensar na própria situação em que nos encontrávamos: “estamos 

convivendo, trocando conhecimentos e vamos render algo com essas ideias nos seus locais”127. 

4. Pratique auto-regulação e aceite Feedback: O resultado das ações realizadas são uma 

importante informação. Uma floresta se autorregula, assim como todos os sistemas vivos 

praticam a auto-regulação, inclusive nosso corpo (temperatura, PH, etc). Muitos dos problemas 

que temos atualmente são fruto da falta de auto-regulação, como o caso da superpopulação no 

planeta.  

5. Use e valorize os recursos e serviços renováveis: Para explicar este princípio, Gonzalo 

começa com a pergunta: “Quem sabe o que são recursos renováveis?”. Algumas respostas 

																																																								
126	Gonzalo é permacultor e artista, nascido no Chile e vive na Califórnia/EUA. É parceiro do Kilombo Tenonde, 
e vem participando do evento Permangola anualmente, desde 2009, como um dos responsáveis pelas oficinas de 
Introdução à Permacultura, organização da programação do evento, rituais sagrados indígenas, dentre outras 
coisas. 	
127 Fala de Alexandre, que ministrava o curso junto com Gonzalo. 
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foram: “água, ar, sol, madeira, material orgânico”. Este princípio diz para se colocar um pouco 

mais destes recursos dentro do sistema do que se tira. Por exemplo, a mandioca, pode-se tirar a 

raiz e plantar novamente. Alexandre fala sobre os tipos de recursos: “o melhor são os que 

aumentam com o uso”. Ex.: conhecimento, inteligência; relações humanas que permitem criar 

serviços renováveis; sementes. A própria capoeira é levantada como um exemplo e ainda o 

amor. O segundo tipo são os recursos que não se alteram com o uso, como o sol, o vento, etc. 

O terceiro tipo, são os que diminuem com o uso, como os materiais de construção. E o quarto 

tipo, o pior para ser utilizado, são os que acabam com o uso, como exemplo do petróleo. Como 

exemplo de serviço renovável foi levantado o serviço de adubação feito pela galinha, a 

minhoca, o gado, e algumas espécies que vivem na floresta.  

6. Não produza desperdício: O ser-humano é a única espécie no planeta que produz lixo. 

Uma forma de diminuir o desperdício, levantada como sugestão por uma participante, é dar no 

mínimo três funções para cada coisa. O desperdício está relacionado ao comodismo, ao querer 

tudo pronto, como as embalagens rápidas, etc. Poluir a água é também um exemplo de 

desperdício.  

7. Partir dos padrões para chegar aos detalhes: Este princípio nos ensina a observar os 

padrões gerais do local, como o padrão do curso d’água, padrão dos ventos, etc., para depois 

pensar nos detalhes de um desenho do terreno. Uma participante comenta: “hoje a cultura da 

velocidade, de querer tudo rápido, dificulta a observação”. Na capoeira, precisamos ter muita 

paciência e anos de experiência para aprender seus liames. Nesse processo de aprendizagem, 

começamos repetindo alguns padrões para depois entender os detalhes de cada movimento, dos 

toques e cantigas.  

8. e 9. Integrar ao invés de segregar / Use e valorize a diversidade: Gonzalo começou 

perguntando o que vemos de relação entre esses princípios e a capoeira. Foram levantados os 

seguintes pontos: Cada um sabe uma coisa, diferente; a riqueza da troca de conhecimentos; 

reconhecer o mestre que há nos outros; integrar partes do jogo. A contramestra Gege 

exemplificou como a diversidade de saberes no próprio Permangola, diferentemente de um 

evento que seja somente de capoeira, ou seja, por valorizarmos outros saberes, quem não sabe 

tanto de capoeira, na roda, pode ser respeitado por ter outros conhecimentos tanto quanto quem 

é mais experiente na capoeira, ajudando a horizontalizar relações.  

10. Use soluções pequenas e lentas: Começar do pequeno para expandir, valorizar o 

tempo lento necessário para se alcançar a maturidade, ao invés do imperativo da rapidez. Isso 

também aprendemos com a capoeira angola, trabalhando a paciência do aprendizado a longo 
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prazo, o tempo de cada coisa dentro da tradição, e, como diz o ditado: “só ponha o seu chapéu 

onde possa alcançar”.  

11. Use as bordas e utilize os elementos marginais: O mangue, a beira do rio, são 

exemplos de bordas ou elementos marginais que encontramos na natureza. Este princípio ensina 

a usar esse tipo de padrão, criando bordas ao desenhar o projeto de uso do espaço. Às vezes 

elas são invisíveis. Em nossa sociedade, os marginais são excluídos. Esse princípio reconhece 

seu valor, sua importância e riqueza, reconhecendo, por exemplo, os espaços de origem da 

capoeira, nas zonas marginais na sociedade. Na horta é benéfico se fazer bordas protetoras. 

Fazer o máximo possível de bordas. Isso é uma observação da natureza. Podemos também, com 

esse princípio, questionar a posição centralizadora de poderes em nossa sociedade, que causam 

diversos tipos de opressão, como as opressões sexistas, racistas, de classe, etc. 

12. Use criativamente e responda às mudanças: Esse princípio está também bastante 

relacionado à capoeira, pois diz da importância de se utilizar o improviso e a criatividade, o que 

é um dos elementos fundamentais em um jogo de capoeira, onde não se sabe qual serão os 

movimentos feitos pelo camarada e deve-se buscar responder ao inesperado de forma 

surpreendente. Na natureza, também não podemos controlar seus elementos e precisamos 

aprender a lidar com as situações adversas e utilizar criativamente os recursos que ela nos 

oferece.  

13. O problema é a solução: Este princípio não está descrito no livro “Fundamentos da 

Permacultura” (HOLMGREN, 2007) e não foi apresentado durante o Permangola de 2014, mas 

foi apresentado nos Permangolas de 2012 e 2013 e ficou bem marcado em minha memória, 

desde a primeira vez em que me deparei com ele, em uma situação, durante o Permangola, em 

que Gonzalo nos distribuía fichas com os princípios da permacultura durante os treinos de 

capoeira pela manhã, para que refletíssemos sobre eles. Em uma de nossas conversas, mestre 

Cobra Mansa falou sobre a relação deste princípio com a capoeira: 

Sim, na prática, essa questão da permacultura, de você aprender com você 
mesmo, aprender com a natureza, e, uma das partes que eu gosto mais, da 
filosofia da permacultura que tem a ver com a capoeira é: o problema é a 
solução. (risos). Porque, na capoeira, toda vez que você tem um problema, é 
uma solução, você tem que arranjar um jeito de sair. O cara te colocou ali 
naquele sufoco, tá entendendo? Tem que sair daqui! Então, você como 
capoeirista, vai descobrir um meio de sair dali. E na capoeira angola, você 
tem que arrumar soluções criativas. (Mestre Cobra Mansa)128 

																																																								
128 Entrevista realizada durante o Permangola Minas, dezembro de 2012.  
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Mestra Tisza também citou esse princípio “O problema é a solução”, ao contar que 

participou de uma das dinâmicas em que Gonzalo distribuiu fichas com os princípios da 

permacultura para serem relacionados à capoeira, durante o Permangola. Ela diz que é 

surpreendente como esses princípios podem ser aplicados à capoeira e contribuir com o 

aprendizado: 

Certos ideais que temos na capoeira angola, ou objetivos de querer melhorar, 
ter um jogo bacana, ou estar em uma comunidade, ou como professor fazer 
um grupo crescer, quando você pega aqueles conceitos da permacultura e 
aplica, Tudo melhora. Você consegue entender uma rasteira, lidar com 
diferenças, com situações adversas, ao aprender, ensinar, jogar, se 
relacionar com as pessoas. – “quando o problema passa a ser uma 
possibilidade, como diz os conceitos da permacultura”. (Mestra Tisza)129 

 

Foto 7: Cartaz fixado na parede do Barracão de Angola. 

                                     

Fonte: Foto da autora, retirada durante o trabalho de campo, 2014. 

 

																																																								
129 Entrevista realizada com mestra Tisza durante o 22o Dancebatukeira, em Serra Grande, agosto de 2014. 
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A seguinte figura da “Flor da Permacultura” busca apresentar a permacultura a partir da 

integração do que seriam os sete campos necessários para a sustentação da humanidade, 

segundo HOLMGREN (2007, p.2): 

 

Figura 5 – Flor da Permacultura 

 
Fonte:	PERMACULTURA130	

	

A permacultura propõe-se a aprender princípios éticos de culturas tradicionais e 

indígenas, considerando a evidência de que essas culturas existiram em relativo equilíbrio com 

o meio ambiente, diferentemente das sociedades industriais modernas. Isso não significa, 

obviamente, ignorar os ensinamentos das correntes científicas, tecnológicas e filosóficas de 

nossa civilização, mas incorporá-los a princípios éticos dessas culturas tradicionais.  

Se considerarmos alguns dos sentidos filosóficos da Capoeira Angola, ela em muito 

converge com os princípios éticos e de design, relacionados à permacultura. A começar pela 

não fragmentação entre cultura e natureza. O conceito de ancestralidade na Capoeira Angola e, 

de forma mais ampla, nas culturas de matrizes africanas e indígenas, pode ser compreendido 

																																																								
130 Disponível em: http://Permacultura.webnode.com.br/album/galeria-de-fotos/flor-da-Permacultura-jpg/ . 
Acesso em: 16/12/2014. A imagem encontra-se originalmente em: HOLMGREN (2007, p.1). 
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como esse (re)encontro com a natureza, que ficou em grande medida distante e desconectado 

em nossa civilização ocidental, predominantemente urbana. As referências das matrizes 

africanas no Brasil nos permitem pensar em relações coletivas marcadas pela solidariedade, 

pela pluralidade, integração e ancestralidade, ampliando a própria noção do corpo, sagrado e 

cultural. Nesse sentido Eduardo Oliveira (2007) afirma: 

As ‘vivências culturais’ de origem africana são vivências de uma relação 
estreita com o mundo natural. A ancestralidade, por assim dizer, é esse espírito 
de intimidade com a natureza. A comunidade tradicional africana e muitas 
comunidades descendentes dessa cultura vivem em relação estreita com a 
physis, o que me leva a inferir que relação com a natureza é sempre uma 
relação comunitária. A tríade natureza-comunidade-ancestralidade é o 
triângulo fundamental da existência. (OLIVEIRA, 2007, p.265) 

	
Ao refletir mais especificamente sobre o contexto brasileiro e as questões que envolvem 

a distribuição tão desigual de terras (um dos grandes problemas que fundamentam as exclusões 

e desigualdades sociais no nosso país) e a luta dos camponeses, não podemos deixar de trazer 

para a roda o conceito de agroecologia.  

Voltando ao final da década de 1980, assistimos à ascensão do modelo neoliberal, com a 

entrada de grandes empresas de insumos agroindustriais, transgênicos e outros elementos 

propagados pela “modernização do campo”. Com isso, a migração da população do campo para 

as cidades faz-se crescente, seguindo pela década de 1990. Nesse cenário de hegemonia do 

agronegócio, com forte apoio do governo aos latifundiários e empresas, sustentada 

ideologicamente pelos meios de comunicação, surgiram movimentos de contestação que 

precederam o surgimento da agroecologia, como: lutas dos movimentos sociais no campo, 

organização do movimento ambientalista na segunda metade da década de 1970 e diversas 

iniciativas em torno de práticas agrícolas alternativas (BALESTRO e SAUER, 2013, p.175). 

“No Brasil, a agroecologia passou a se afirmar como uma referência conceitual e 

metodológica sobretudo a partir do início da década de 1990” (Idem, ibid., p.175), a partir de 

modelos alternativos construídos pelos agricultores e movimentos, em parceria com a 

academia. A agroecologia fundamenta-se na em experiências locais que fazem o contraponto 

ao arranjo dominante da agroindústria, ao enfatizarem a importância da cultura local, de uma 

concepção mais ampla da natureza e a integração harmônica de todos os seres e na transdução 

e diálogo entre conhecimentos tradicionais, passados pelas gerações de camponeses, com os 

acadêmicos e técnicos que acreditam em formas de produção mais autossustentáveis e 

respeitosas à natureza.  
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Aqui define-se um grande desafio para esse jogo, que luta contra a hegemonia das grandes 

corporações na forma de se trabalhar a terra. É uma luta econômica e política com base na 

cultura local. A agroecologia, segundo CAPORAL (2004), pode ser entendida da seguinte 

maneira: 

A Agroecologia é entendida como um enfoque científico destinado a apoiar a 
transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura 
convencionais para estilos de desenvolvimento rural e de agriculturas 
sustentáveis (Caporal e Costabeber, 2000a; 2000b; 2001, 2002). Partindo, 
especialmente, de escritos de Miguel Altieri, observa-se que a Agroecologia 
constitui um enfoque teórico e metodológico que, lançando mão de diversas 
disciplinas científicas, pretende estudar a atividade agrária sob uma 
perspectiva ecológica. (CAPORAL, 2004, p.11) 

	
A publicação do livro de Miguel Altieri: Agroecologia: as bases científicas da 

agricultura alternativa, em 1989, representou um marco de passagem de uma concepção 

centrada em práticas tecnológicas específicas (adubação verde, compostagem, utilização de 

caldas no manejo de pragas e doenças, etc.) para uma abordagem que tomava o 

agroecossistema131 como unidade de análise e intervenção (BALESTRO e SAUER, 2013, 

p.176). 

Podemos destacar alguns aspectos convergentes entre as propostas da permacultura e da 

agroecologia, que nos ajudarão a refletir sobre nosso campo de estudos, tais como: a busca pela 

sustentabilidade; forte embasamento em princípios éticos (enfoque nas relações de respeito e 

cuidado entre os seres); valorização do conhecimento das populações tradicionais e camponesas 

e autonomia das mesmas na gestão dos seus recursos; abandono de insumos químicos externos 

e comerciais.  

Vemos, por outro lado, uma diferença em relação ao contexto de criação dessas correntes. 

A permacultura, criada na Austrália, por intelectuais branco, de classe social privilegiada, 

reflete esse contexto em sua difusão no Brasil, sendo a permacultura aqui praticada 

majoritariamente por pessoas da classe média, que possuem condições financeiras para, por 

exemplo, adquirirem uma propriedade onde realizam seus projetos, para participar dos cursos 

de formação (Permaculture Design Certification132 - PDC), que geralmente demandam um alto 

investimento financeiro. Já a agroecologiavolta-se à realidade camponesa, da agricultura 

																																																								
131  “Agroecossitema é a unidade fundamental de estudo, nos quais os ciclos minerais, as transformações 
energéticas, os processos biológicos e as relações socioeconômicas são vistas e analisadas em seu conjunto. 
[Objetivos da pesquisa agroecológica]: não a maximização de uma atividade particular, mas a otimização do 
agroecossitema como um todo, o que [envolve] [...] as complexas relações entre as pessoas, os cultivos, o solo, a 
água e os animais”. (Altieri, 1989) 
132 Curso Certificado de Design em Permacultura. 
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familiar, envolvendo inclusive comunidades quilombolas, indígenas, etc., em encontros 

regionais133 e nacionais. 

No nosso caso, as comunidades de Capoeira Angola estudadas não estão engajadas nas 

lutas pela terra, que afligem muitas comunidades tradicionais. Enfatizamos nossa escolha pela 

abordagem da permacultura, em nosso estudo, pois este vem sendo o conceito mais fortemente 

utilizado no Kilombo Tenonde, iniciativa mais consolidada encontrada.  

Localizamos ainda nosso campo de estudos vinculado ao pensamento sobre a 

multirreferencialidade. Ou seja, estamos em um campo (se pensamos a permacultura e a 

capoeira) multidimensional, integrado e complexo sobre o mundo em relação ao pensamento 

dominante na “ciência moderna” (da fragmentação em disciplinas e da hierarquização dos 

conhecimentos, com ênfase à razão absoluta e à ordem). Um campo que propõe uma articulação 

entre os saberes científicos e populares, na construção de novos conhecimentos na busca de 

construção de alternativas de vidas mais sustentáveis e menos destrutivas para os seres.  

Encontramos nessas características um dos desafios dessas propostas, qual seja, promover 

o diálogo de saberes entre o conhecimento advindo das práticas diversas em torno da 

permacultura, da Capoeira Angola e o conhecimento científico. Adentramos, assim, no campo 

de estudos da Análise Cognitiva, por propor, justamente, o exercício da transdução dos 

conhecimentos, ou seja, em pontes interpretativas entre as comunidades tradicionais e de prática 

e a comunidade acadêmica – para que os conhecimentos possam ser acessíveis a ambas. O 

conjunto dessas comunidades conforma, assim, uma comunidade ampliada – multirreferencial, 

complexa, dinamizada pela articulação de uma pluralidade de linguagens, saberes e fazeres. 

Podemos dizer que trata-se de um campo em construção, especialmente se considerarmos 

a perspectiva multirreferencial, que tem o propósito de provocar questionamentos nos meios 

acadêmicos em relação às formas de produção e difusão do conhecimento na sociedade 

contemporânea, no sentido de reconhecer e integrar as suas múltiplas referencialidades (saberes 

acadêmicos, artísticos, espirituais, cotidianos, técnicos, tradicionais, etc.), buscando superar a 

hierarquização e fragmentação do conhecimento (que supervaloriza as referências cientificistas, 

disciplinares e racionalistas). Nos lançamos, assim, no desfio de gingar, no exercício da 

																																																								
133 A exemplo da IV Jornada de Agroecologia da Bahia (2015), no Assentamento Terra Vista – Arataca (BA), com 
o tema  “Terra, Território e Poder”. “A Jornada de Agroecologia da Bahia é o encontro anual da Teia de 
Agroecologia dos Povos e se constitui como um espaço de diálogo, formação, articulação política e troca de 
experiências entre seus diversos elos. Constroem e participam da Jornada quilombolas, indígenas, assentadas, 
camponesas(es), militantes, mestres(as) de tradição oral, juventude urbana, educadores, estudantes e crianças”. 
Disponível em: http://jornadadeagroecologiadabahia.blogspot.com.br/p/blog-page.html - Acesso em 01/11/15. 
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transdução, nesses espaços multirreferenciais de aprendizagem que integram a capoeira com a 

permacultura. 

É partir da filosofia e linguagem da própria capoeira que procuramos entender o 

fenômeno atual que vem aproximando capoeiristas, permacultores e pessoas interessadas em 

aprender sobre o cultivo da terra e construir formas de vida mais naturais. Afinal, é a capoeira 

quem tem se mostrado o motivador principal de agregação dessas pessoas, de formação de 

comunidades intencionais interculturais. 

A partir dessa contextualização, voltaremos nosso olhar mais especificamente ao nosso 

campo de estudos, para situar a dinâmica do lugar, a partir de nossa vivência e da relação com 

as pessoas que também vivenciaram ou vivenciam o seu cotidiano, bem como a rede que vem 

se tecendo entre diversos trabalhos de capoeira e permacultura e afins, realizados por mestres e 

capoeiristas. 
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CAPÍTULO 2. O CAMPO: COTIDIANO NO KILOMBO, EVENTOS E 

ARTICULAÇÕES  

 

Eu sou fruta madura 
Cai do pé lentamente 

Na queda larga semente 
Procura terra fresca 

Pra ser fruta novamente 
(Mestre João Grande)134 

  

A ponte é, à primeira vista, um meio de ligação entre dois lugares, ou duas coisas 

diferentes. Na capoeira, é um movimento que pode ser bonito e perigoso. Pode servir para sair 

de um golpe de forma inusitada; como passagem de um movimento para outro; ou ser usada de 

acordo com a imaginação de cada capoeirista. Para que o corpo faça esse movimento precisa 

inverter bastante sua postura natural e trabalhar o alongamento da coluna e dos ombros. É 

perigoso, pois deixa a pessoa em uma posição vulnerável. Por isso demanda, além de 

flexibilidade, agilidade. A ponte, na capoeira, também não é fixa. Ela vai e volta, aparece e já 

vira outra coisa. É possível inclusive andar na ponte, para frente, para traz, para os lados, descer 

na cabeça, ou ainda, a partir dela, aplicar um golpe inesperado.   

Muitos movimentos corporais podem nos ajudar a pensar a integração capoeira e 

permacultura. Elementos como flexibilidade, resistência, criatividade e improvisação são 

importantes, pois praticar a permacultura implica em transformações de hábitos de vida. São 

necessários, por exemplo, trabalhos diários para trabalhar a terra, cultivar e cozinhar o próprio 

alimento, para se reduzir o próprio consumo, trabalhos coletivos para se realizar construções 

com materiais naturais, mudança de hábitos para se utilizar banheiro seco, fazer o melhor 

aproveitamento da água e energia utilizadas, e assim por diante.  

Enfim, são mudanças que refletem em nossa relação com o tempo, com a natureza, com 

as pessoas e consigo mesmo. No caso do Kilombo Tenonde, propõe-se outra relação com o 

corpo e com a capoeira, sendo esta realizada não somente em momentos de treinos e rodas, mas 

durante todas as atividades diárias. Tudo isso demanda flexibilidade. São pontes que vão sendo 

construídas e desconstruídas, que permitem tecer, de diversas formas, a integração capoeira e 

permacultura.  

																																																								
134 Disponível em: http://www.joaogrande.org/index.htm - Acesso em 07/08/2014. 
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Essa integração pode trazer muita beleza. Mas realizar o movimento da ponte pode ser 

também um grande desafio para algumas pessoas e demandar bastante energia. Há corpos que 

executam a ponte com facilidade, desde as primeiras vezes, outros que passam anos trabalhando 

e continuam com dificuldade. Este é o cotidiano no Kilombo: um espaço de possibilidades 

múltiplas de aprendizado, do corpo, da música, da filosofia com capoeira, de se construir a 

própria vida de forma natural, com a permacultura.  

Nosso ponto de partida neste capítulo são as vivências em campo. Buscamos 

compreender como os conhecimentos da capoeira e da permacultura são produzidos e 

compartilhados no cotidiano do Kilombo, nos eventos neste lugar e em outros eventos de 

capoeira na natureza. Algumas questões que nos guiaram foram: como se organiza o cotidiano 

no Kilombo Tenonde; como os conhecimentos de capoeira e permacultura dialogam; se há uma 

predominância de um sobre o outro (capoeira / permacultura); como é tecida a relação com a 

comunidade local; como as mulheres capoeiristas se inserem nesse contexto e como elas 

percebem as relações de gênero ali estabelecidas; como acontecem os eventos de capoeira e 

permacultura (Permangola); e, por fim, como se tece a rede de relações entre os mestres e 

organizadores de outros eventos de capoeira desta natureza. 

Para tanto, nos valemos das anotações em nosso diário de campo bem como das 

entrevistas realizadas em campo com sujeitos diversos: pessoas que vivem ou viveram no lugar 

como voluntárias, trabalhadores do local, os mestres e coordenadores, participantes dos eventos 

e responsáveis pela organização e pelas oficinas.  

 

2.1. COTIDIANO PERMANGOLEIRO 

 

Apresento inicialmente parte dos escritos feitos em campo ao longo de dois meses durante 

o ano de 2015 (entre idas e vindas, geralmente após uma semana no local), como forma de 

compartilhar detalhes das vivências em campo e melhor situar o seu cotidiano. A formatação 

diferente do texto distingue os escritos do diário de campo, feitos no momento das vivências 

daqueles feitos posteriormente. Consideramos que esses escritos em diário de campo são de 

grande importância, pois possibilitam acessar a memória mais imediata e a dimensão das 

emoções, das sensações e da descrição mais minuciosa dos acontecimentos. 
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Estrutura para estadia no Kilombo 

Cheguei ao Kilombo uma semana antes de começar o Permangola naquele janeiro de 
2015. Minha intenção principal não era a de participar do evento, mas sim vivenciar o 
cotidiano do lugar, incluindo o período dos preparativos do encontro.  

Como havia dormido em Valença na noite anterior, pude chegar ao Kilombo às 5h da 
manhã para o treino de capoeira com o mestre Cobra Mansa. Foi uma maneira de chegar de 
corpo inteiro, suando, trocando energia com as pessoas e com o lugar, reciclando a energia 
do corpo, como se eu estivesse limpando as impurezas trazidas da cidade e entrando naquele 
outro lugar. Lugar de práticas ancestrais, corporais, naturais.   

Depois do treino e do café da manhã, fui procurar o local onde eu havia acampado da 
última vez, na agrofloresta que fica atrás do salão da capoeira, debaixo dos pés de cacau, o 
lugar mais tranquilo, com menos carrapatos. Lá estava o mesmo lugarzinho, pronto para 
montar uma barraca, havia até dois bancos feitos com pedaços de madeira em cima de tijolos, 
perfeito. Peguei o rastelo, limpei o chão, tirando o excesso de folhas secas, peguei uma lona 
com Welisson, guardada do ano passado, cobri o chão, e quando ia levar minha barraca, 
passei pelo mestre e, por sorte ou azar, falei que estava indo montá-la ali. Ele então falou que 
não deixaria ninguém acampar naquela área. Murchei. Perguntei por quê, ele disse que 
haviam prejudicado os cacaueiros no evento anterior.  

Perguntei ao mestre onde eu poderia acampar e ele foi comigo no caminho para o rio e 
me mostrou alguns lugares embaixo das bananeiras. Parti então para recomeçar o trabalho 
de preparar o terreno novamente, me deparei com palmeiras de espinhos por perto, limpei o 
máximo que pude e, por fim, montei a barraca e me instalei. Fui então melhorando o local aqui 
e ali, montei um teto de lona com ajuda de Panchito, um dos voluntários que lá estava, refiz os 
bancos e ao final minha casa provisória ficou agradável.  

O local não me agradava tanto como o outro, junto aos cacaueiros, na agrofloresta mais 
antiga do Kilombo, onde a terra que já parece mais com a de ambiente de floresta, coberta por 
folhas secas e tem a generosa sombra das árvores já frondosas. No novo local onde me instalei, 
junto às bananeiras, está-se iniciando uma nova agrofloresta, ainda com a presença de um tipo 
de mato que cresce rápido. As plantas cheias de espinhos lembravam dos perigos da natureza 
e da necessidade de atenção constante – oportunidade de praticar mais um princípio 
permangoleiro: a observação sensível, crítica e cuidadosa do mundo ao nosso redor. 

Não havia muitas pessoas no Kilombo, apenas um grupo de menos de dez voluntários/as 
trabalhava para a preparação do Permangola e considerando que o evento estava a menos de 
uma semana para acontecer, muito trabalho ainda havia por fazer.  

Em relação aos anos anteriores, neste ano a estrutura de alojamentos melhorou bastante, 
uma vez que os mezaninos da casa do salão da capoeira e da casinha azul – feitos de madeira 
pelo treinel Fabrício com ajudas voluntárias – ficaram prontos a tempo para alojar algumas 
pessoas durante o evento, com prioridade para os/as voluntários/as que já estavam morando 
no Kilombo. 

Já em relação aos banheiros, somente hoje começaram a ser construídos os banheiros 
secos para o evento e, como todo ano, o trabalho de construção é todo feito novamente. A falta 
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de uma estrutura mais eficiente e bem planejada para os banheiros no Kilombo reflete em uma 
carência, ainda, de estruturas básicas no local que proporcionem o bem-estar das pessoas e, 
ao mesmo tempo, sigam os princípios da permacultura. Um banheiro seco que seja eficiente 
no processo de decomposição, sem atrair insetos e mal cheiro, com uma estrutura agradável 
trata-se de uma prioridade pensando-se em infraestrutura básica de um espaço permacultural.  

O único banheiro seco com estrutura fixa no Kilombo não tem sido muito eficiente no 
seu processo de decomposição. Um permacultor que possui experiência em construção de 
banheiros secos (em festivais, ecovilas, etc.) e esteve de passagem pelo Kilombo ponderou que 
o uso de toneis para armazenar as fezes, como no banheiro permanente do Kilombo, não é 
adequado para o processo de decomposição, uma vez que não possui ventilação, sendo que o 
oxigênio do ar é fundamental para as bactérias da decomposição. Com isso, criam-se 
processos anaeróbicos que atraem bichos, insetos, mal cheiro e podem gerar contaminação.  

 

Acordando com capoeira 

Acordei com o corpo doendo e querendo continuar na cama. Ainda um pouco escuro e 
respingando, um barulhinho de chuva... Mas não tinha escolha, precisava levantar. Na noite 
anterior, após a aula de música, mestre Cobrinha me deixara com a responsabilidade de puxar 
o treino esta manhã, já que ele iria para Salvador. Justo quando chegaram alguns músicos e 
ficamos a tocar e cantar até mais tarde. Mas estava também animada com aquela nova 
responsabilidade. Encontrei o mestre saindo e ele disse: “madrugou, né, minha senhora. Vai 
acostumando com o ritmo do Kilombo!”. E deu uma risada. 

No início éramos poucos. O flautista já estava acordado e começou a limpar o salão. 
Comecei a armar os berimbaus e aos poucos o pessoal foi chegando. Começamos a tocar e 
cantar “galo já cantou, já raiou o dia...”. Depois ligamos o som com música de capoeira, 
deixamos os instrumentos e puxei movimentos para acordar e alongar o corpo. Mais pessoas 
foram chegando e enchendo o salão. Continuamos alongando o corpo com os movimentos 
básicos da capoeira, muitas variações de ginga, negativa, rolê, andando de cocorinha, 
caranguejo, etc... Depois formamos a bateria novamente, revezando entre uma parte que 
cantava um corrido, enquanto a outra parte da turma treinava movimentos em duplas, 
revezando as turmas. Os movimentos eram básicos, de pergunta e resposta, variando em 
diferentes saídas possíveis para o rabo-de-arraia, incluindo tesoura, cabeçada, etc. Sentamos 
em roda, as duplas foram ao meio mostrar os movimentos e, para terminar, fizemos jogos livres 
na roda. Ao final, a tradicional roda de partilha, em que cada um falou dos seus sentimentos. 
Falaram sobre a importância do alongamento no início, a dinâmica da aula, as dificuldades 
particulares, dores e limitações dos corpos.  

 

Atividades no campo 

 Depois do treino, tomamos um café da manhã reforçado, com muitas frutas, pães, bolo, 
etc. E fui para uma missão de aventura a convite de Annie, uma norte-americana que estava já 
há alguns meses morando no Kilombo, como voluntária. Mulher de uma força admirável, 
bastante experiente com trabalhos no campo e com o ambiente do mato e da floresta. Nossa 
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missão seria a de pegarmos frutas do outro lado do rio, no terreno do vizinho que estava 
doando parte do excedente de sua produção para o Permangola. 

Atravessamos o rio com boias, sacos e caixas e já nessa primeira parte da aventura 
tivemos que atravessar a correnteza e eu não consegui chegar no mesmo lugar que Annie. Saí 
um pouco abaixo na margem do rio, mas até aí tudo bem. Nos embrenhamos no mato, calçando 
somente chinelos, para chegar até a plantação de bananas. Logo encontramos um cacho de 
bananas, que já foi suficiente para encher as duas caixas tipo engradado que levamos. 
Seguimos procurando e achamos mais dois cachos e enchemos as outras 3 sacolas. Nesse 
percurso, fomos conversando sobre nossas vidas. Annie disse que já trabalhou muito na roça 
e viveu em alguns lugares diferentes, em fazendas e lugares no campo, nos EUA e no Brasil. 
Uma coisa que ela me disse em nossa primeira conversa, no dia que cheguei, e me chamou a 
atenção foi que quando ela veio pro Brasil ela sabia o que queria fazer na sua vida: “cultivar 
com as pessoas, cozinhar com as pessoas e comer com as pessoas. E aqui no Kilombo 
encontrou o lugar perfeito para isso!”. Simples e profundo.  

A volta foi mais pesada, carregando todas as bananas, nas caixas e sacolas. Annie 
carregou mais peso que eu e ia sempre na frente. Me impressionou a força daquela mulher. De 
fato, ela não se encaixava nos padrões ocidentais e machistas da mulher frágil, parecendo mais 
uma guerreira. Ainda deixamos uma sacola cheia de bananas que ela voltou para buscar. 
Colocamos tudo novamente nas boias e atravessamos o rio de volta, agora mais facilmente, 
apensar do peso, pois a favor da correnteza. Fizemos duas travessias cada uma para levar 
todas as bananas e então colocamos quase tudo no carrinho de mão. Ao final, vitória! 
Sentimento de missão cumprida. Annie fazia tudo bem alegre, dizendo que gosta de fazer essas 
coisas. Também gostei da experiência, apesar dos cortes na perna com o mato, uma quedinha 
aqui, uma cobra que vimos no caminho, gostei de enfrentar o desafio e sentir-me mais forte e 
superando medos e limites. Foi inspirador estar ao lado de Annie. 

Já era por volta de uma hora da tarde quando chegamos de volta na casa, hora de comer 
os restos do café da manhã e almoço do dia anterior. O almoço não estava perto de começar 
e ser feito. Aproveitei para ajeitar o acampamento. 

 

Beiju da Dona Nalva 

Já por volta das três horas da tarde, sentia o cansaço da noite mal dormida, seguida das 
missões já feitas no dia. A fome também apertava, mas o almoço ainda estava para começar a 
ser feito. Fui então para o Bonfim, para comer o delicioso beiju da Dona Nalva e no intuito de 
me aproximar dela e tentar marcar uma entrevista. Essa era a vantagem de estar de carro, 
pois pegar aquele caminho de 2km andando pela estrada, debaixo do sol, não seria nada 
animador. Dona Nalva estava lá no bar e me recebeu com seu sorriso aberto, que já me deixou 
feliz e animada. Elogiei as novas mesas de madeira estilo rústicas no seu bar.  

Pedi o beiju e quem começou a conversar comigo foi um rapaz que estava limpando o 
chão do bar. Ele perguntou se eu estava no Kilombo (já notando minha aparência e por eu 
estar vestindo a camisa do Kilombo) e perguntou se eu era “gringa”. Falei que não, que era 
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brasileira, de Minas Gerais – o que, pensando melhor, não mudava muita coisa, pois talvez o 
que importava é que eu não era dali. Perguntei se ele fazia capoeira. Ele disse que não.  

Seguimos conversando e ele foi logo me contando sobre sua vida. Disse que morava 
numa roça ali perto e que lá plantavam várias coisas: urucum, guaraná, cacau, cravo, etc. 
Disse que eles usavam Roundup, um veneno para matar o mato e diminuir o trabalho de roçar. 
[Depois vim a descobrir que o uso do Roundup é um costume geral na região, inclusive dos 
vizinhos mais próximos do Kilombo, como falaram todos os moradores com quem tive a 
oportunidade de conversar]. O rapaz falou que trabalhava mais no bar, pois gostava mais que 
o trabalho na roça. Seu pai e seus irmãos eram quem cuidavam da roça, mas ele tinha preguiça 
de trabalhar no sol quente com a enxada. “Não dá preguiça?”, ele perguntou. Demos risada.  

Começamos a falar sobre o Kilombo. Ele falou que conhece o lugar e perguntou se no 
Kilombo as mulheres também trabalhavam na roça. Eu disse que sim, claro! Dona Nalva olhou 
e sorriu. Ele perguntou se as gringas também trabalhavam. Respondi que sim. Ele falou: mas 
os homens trabalham mais né? Falei que não, muitas mulheres trabalhavam mais que os 
homens, pegando na enxada e tudo mais. Pensei: se ele ficasse um tempo no Kilombo e 
conhecesse mulheres como Annie não faria aquelas perguntas tão machistas e 
preconceituosas!  

 

Foto 8 –Dona Nalva fazendo beiju135 

 

 

																																																								
135 As fotos que não tiverem a fonte especificada são de autoria da pesquisadora. 
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Na volta para o Kilombo ainda consegui fazer uma entrevista com Dó, sentados em frente 
minha barraca, no final da tarde, horário em que os mosquitos não dão sossego – fui 
praticamente atacada por eles. O sino tocou chamando para o almoço. Já estava escurecendo 
quando terminamos e fomos pra casa comer. 

À noite, o pessoal preparou a sala para uma sessão “cinema” e assistimos o filme 
“Besouro”. Eu e alguns outros não ficamos até o final, o sono era muito já às 22h e fui para a 
barraca dormir.  

 

Trabalho na horta 

Retornando à rotina após o Permangola, acordei novamente às 5h30 da manhã para 
treinar capoeira, com uma sensação estranha, por ter dormido mais que de costume (passado 
o evento, sentia-me tão cansada, que tirei o dia e a noite de segunda-feira para recuperar). 
Mas finalmente meu corpo se sentia com mais energia. Estes dois dias após o Permangola 
foram voltados à organização e faxina do Kilombo e organização dos trabalhos dos novos 
voluntários que ficariam no local.  

Fiquei na função de acompanhar Annie até a horta, juntamente com Lucia e Vili, recém-
chegados. Annie, quem estava responsável pela horta durante os últimos três meses em que lá 
viveu como voluntária, estava já de partida e nos levou para passar as informações sobre o 
trabalho que vinha fazendo e orientar quanto às necessidades futuras. Lucia – quem veio a ser 
a próxima responsável pela horta – é argentina, tem cerca de trinta anos de idade, estudou 
ciência política, teve algumas experiências com hortas comunitárias e seu intuito era de 
aprender mais principalmente sobre horta e agrofloresta no Kilombo. Vili é um jovem alemão, 
de vinte e poucos anos, que passou um tempo em Belo Horizonte fazendo estágio na 
universidade e foi ao Kilombo para vivenciar e aprender mais sobre a permacultura em uma 
comunidade. Ele nunca havia feito capoeira antes e ficou cerca de um mês no Kilombo. Lucia 
já treinava capoeira na Argentina.  

Fomos então para a horta e Annie nos passou seu caderno com anotações sobre o que 
havia plantado e feito por lá. Ela estava com algumas dificuldades de recuperar a horta após 
a enchente que havia levado tudo embora, há pouco mais de um mês atrás. A terra ali ainda 
não era muito fértil, a horta tinha um tamanho considerável, de fato bem maior que o 
necessário para o dia-a-dia no Kilombo (mas um bom tamanho para se produzir o suficiente 
para os eventos). Alguns insetos, como a vaquinha e formigas estavam atacando as hortaliças 
e Annie tentava algumas misturas, usando urina de vaca e humana, cinza, tabaco, entre outros 
ingredientes para tentar combater as vaquinhas, sem muito sucesso. Lucia chegou com ideias 
de outras misturas e disse que as experimentaria.  

Quem iniciou a horta naquele local, atrás da casinha azul foi a Cris, uma mineira que 
morou no Kilombo durante cerca de oito meses e realizou um grande trabalho de destilação 
de plantas e frutas do Kilombo, sendo uma das responsáveis pela construção de um laboratório 
de destilação no local (saberes que ela aprendeu com o mestre Índio, em MG). Ela contou um 
pouco como foi o trabalho para iniciar a horta – roçar e tirar a raiz das braquiárias (o mato 
que havia ali antes); e fazer as camas para plantar as hortaliças. Explicou que primeiramente 
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foi feita uma parte da horta e que, quando estava tudo plantado e esperando para ser colhido, 
é que começaram a trabalhar na outra parte. Enquanto uma parte esperava em torno de seis 
semanas com composto orgânico, para enriquecer o solo, plantava-se em outras partes. Outra 
sugestão de Cris era plantar mais de uma espécie juntas, em consórcio, por exemplo 
leguminosas, como o jiló, junto com outras plantas que precisem um pouco de sombra para 
uma ajudar a outra a crescer.  

Depois do trabalho na horta, naquela manhã, fui para o rio lavar roupas. Estávamos 
somente eu e Charlie, capoeirista inglesa que está vivendo no Rio de Janeiro e veio para o 
Permangola. Ficamos conversando e curtindo o sol e o rio enquanto lavava roupa. Depois, 
chegaram os irmãos Isac e Israel para tomar um banho de rio e aproveitei para falar sobre a 
pesquisa e perguntar se poderia ir até a casa deles depois para fazer uma entrevista. Eles 
foram simpáticos e concordaram.  

Por volta de 15h da tarde, o corpo cansado e com muita fome, fui ao bar da dona Nalva 
para entrevistá-la, como combinado. Chegando no Bonfim aproveitei para comer um PF (prato 
feito) de peixe. Depois, dona Nalva pacientemente sentou-se comigo e se disponibilizou para 
nossa entrevista, com seu sorriso de sempre. Ela contou sobre sua vida no lugar, as 
dificuldades e coisas boas que passa, mostrou-se muito agradecida pelas conexões e amizades 
que vem fazendo com pessoas que chegam para o Kilombo e passam por ali. Agradeceu 
inclusive por eu tê-la escolhido para entrevistar. Disse que eu é que agradecia por sua grande 
contribuição.  

 

Organização comunitária 

Naquela noite, o mestre Cobra Mansa chamou para uma reunião após o almo-janta com 
o pessoal que ficaria no Kilombo por mais tempo, já que ele estaria de partida, indo viajar na 
madrugada seguinte. Fomos eu, Lucia, Vili, Caetano (marceneiro canadense), Marcos 
(paulista, engenheiro e filósofo) e Sai Baba (inglês, massagista), que chegou ao final, atrasado. 
O mestre falou sobre a rotina do Kilombo e distribuiu responsabilidades: Lucia e Vili ficariam 
responsáveis pela horta e agrofloresta, Marcos pelo plantio de mudas, Caetano pelos trabalhos 
com madeira e eu ficaria responsável pelos treinos de capoeira. Cada um já havia expressado 
seu interesse ao chegar ao Kilombo, porém a divisão aconteceu de uma forma mais imperativa 
pelo mestre mesmo. O mestre falou que iria focar nos trabalhos com o plantio e não teria 
trabalhos de construção neste momento. Falei que estaria também realizando a pesquisa, 
explicando que eu teria outros trabalhos a fazer além das demandas do Kilombo, como a 
realização de entrevistas com moradores locais, momentos para escrever, etc.  

Em momentos como aquele, sentia a força da autoridade do mestre no local, lembrando 
que a proposta de organização comunitária do Kilombo se dá com presença de uma hierarquia 
forte, já que Cobra Mansa, além de ser mestre de capoeira é o proprietário do local. Ao mesmo 
tempo em que ele é uma pessoa aberta para conversar sobre qualquer tipo de assunto, para 
abraçar ideias e projetos de outras pessoas e para acolher pessoas as mais diversas, sendo 
uma liderança carismática e agregadora, estimulante de construções autônomas pelas pessoas, 
é também uma liderança que se posiciona de forma autoritária em certas ocasiões.  
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Aquele dia foi aniversário da Charlie. Fizeram dois bolos de aniversário para ela e 
combinamos de fazer uma festinha. Mas já passava de dez horas da noite quando terminamos 
a reunião e não parecia haver clima de festa. Mesmo assim peguei meu violão, que já não 
tocava há alguns dias, e tocamos, cantamos e algumas pessoas dançaram até perto de meia 
noite.  

 

Um dia de sexta-feira (06 de fevereiro de 2015) 

Treinamos às 6h da manhã novamente. Puxei o treino, focando principalmente nos 
iniciantes, que eram maioria – Vili, Caetano, Sai Baba e Peter, os únicos mais veteranos eram 
Kamila e Baraúna. Fizemos alongamento, movimentos individuais em círculo, jogo dois a dois 
e uma sequência básica de rabo de arraia, negativa, rabo de arraia, cabeçada. O treino foi até 
as 8h da manhã. Na partilha final, Peter agradeceu o treino que pôde aproveitar, como 
iniciante.  

Tomamos o café da manhã juntos, como sempre. O momento das refeições são 
geralmente de bastante interação, conversas e risadas. Aprendizados de palavras e expressões 
em diversas línguas, já que entre as dez pessoas que aqui estão somos: três brasileiros, uma 
polonesa, uma argentina, um inglês, um americano, um francês, um alemão, um italiano. 

Baroni, o italiano que encontra-se há mais tempo no local, sendo o atual responsável 
pelas finanças, compras e funções administrativas no Kilombo, saiu logo após o café para fazer 
compras em Valença. Não falou sobre as atividades do dia, como de costume. Nós mesmos nos 
organizamos. 

O trabalho para a horta, nesta manhã, foi coletar palha perto da casa do mestre, onde 
Baraúna havia recém roçado, e levar até lá em baixo, na casa azul, onde está a horta, para 
cobrir a terra e para utilizar na compostagem. Assim fizemos. Primeiro, utilizando o carrinho 
de mão, depois, percebemos que colocar a palha em um lençol e carregá-lo era mais fácil. A 
primeira leva levamos o pano cheio de palha até a horta. Depois, com a volta de Baroni com 
a caminhonete, coletamos bastante palha e levamos na traseira da caminhonete.  

Passando do meio dia, o corpo estava todo suado e coçando por causa da palha. 
Paramos para um lanche coletivo, o que não é de costume. Sai Baba, que ficaria de ajudante 
de Vili no almoço de hoje, fez um suco verde, com couve, rúcula, banana e abil, uma fruta 
deliciosa que vim a conhecer aqui no Kilombo. Comemos o pão integral feito de manhã e 
guardado para aquele momento. Depois, fomos tomar banho de rio. Kamila, eu, Lucia e Caio. 
Sempre bons momentos para conversar. Conversamos mais sobre as pessoas que aqui estão, 
algumas dificuldades com o caso de pessoas que parecem vir para o Kilombo fugindo de algo 
na sua vida e não com o intuito de realmente aprender e praticar a permacultura e a capoeira, 
pois não se dispõem a contribuir muito com os trabalhos necessários no Kilombo.  

À tarde, cada um seguiu com suas funções de trabalho. Fiz uma entrevista com Kamila, 
que estava novamente no Kilombo, tendo antes passado alguns meses vivendo como voluntária. 
Depois, fui à casa de Israel, como combinado, para entrevistá-lo. Israel tem cerca de vinte e 
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poucos anos de idade e vive com sua mãe e seu irmão, em um terreno mais acima, seguindo a 
mesma estrada de terra que passa no Kilombo. Ele me recebeu Ele me recebeu muito bem, 
sentamos no quintal e conversamos bastante. Após a entrevista, Israel me levou para conhecer 
a plantação de maracujá que ele cuida, com seu irmão, uma área imensa, fiquei impressionada. 
É uma monocultura de maracujá, onde utilizam insumos químicos. Depois me levou na prainha 
no rio, em seu terreno, muito gostoso o lugar. Já no fim da tarde, ajudei Israel a molhar sua 
pequena horta, ainda em estágio inicial, conversei mais um pouco com ele e seu irmão sobre 
outros assuntos e voltei para o Kilombo. 

Cheguei de volta à casa na hora do almo-janta. Sai Baba e Vili fizeram uma refeição à 
base de aipim – tortas de aipim assadas, aipim frito, feijão e salada bem servida de rúcula, 
pepino, cenoura e flores, tudo enfeitado com flores comestíveis. Sr. Domingos, vizinho e 
parceiro do mestre, chegou com seu filho Julian e sentaram para “um dedo de prosa”. Ele 
geralmente faz visitas ao Kilombo, que está no caminho de sua casa. 

Havíamos combinado de fazer uma roda aquela noite, mas depois do jantar a maioria 
das pessoas estavam deitadas e cansadas. Ainda assim, alguns de nós nos juntamos para fazer 
um ritmo de capoeira. O ritmo demorou a fluir no início, quando estavam somente eu, Kamila 
e dois iniciantes, Sai Baba e Peter. Depois, chegaram Baraúna e Vili. Cantei, emocionada com 
a notícia que acabara de receber do nascimento do meu sobrinho: “quando meu sobrinho 
nasceu, eu perguntei à parteira, o que é que o menino vai ser, o menino vai ser capoeira!...”. 
Quando Baraúna pegou a viola, fizemos um ritmo gostoso de jogo de dentro. O mestre Paulo 
Brasa então chegou e colocou o seu axé ao tocar o atabaque.  

 

2.1.1. Capoeira e permacultura no cotidiano do Kilombo: rotinas, ritmos e 

corporalidade 

Um dos sentimentos que me tomou nas primeiras semanas no Kilombo foi o cansaço 

físico. A rotina não é nada fácil, como eu já bem sabia: acordar às 5h da manhã todos os dias 

para treinar capoeira, até umas 7h30. Depois tomar um café da manhã reforçado e começar a 

trabalhar na roça entre 9h e 10h da manhã, debaixo do sol bastante quente e ficar o dia todo em 

atividade, sem almoçar. A fome e o cansaço, o corpo maltratado pelo sol, já se fazem sentir na 

primeira ou segunda horas de trabalho.  

Entre 12h e 14h é o horário em que procuramos as sobras de comida do café e do almoço 

do dia anterior. Frutas há à vontade no Kilombo, só depende de serem colhidas. Mas ir até a 

casa, comer algo e descansar um pouco é algo que não é explicitamente acordado na rotina dos 

voluntários. Por volta das 15h é quando se começa a cozinhar o “almo-janta”136, que só fica 

																																																								
136 Usamos a expressão “almo-janta” para nos referir à refeição que corresponderia ao almoço, porém acontece 
ao final do dia (horário do jantar), já que não há uma refeição ao meio dia.  
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pronto por volta das 18h, depois que o sol se esconde e não é mais possível trabalhar no campo. 

À noite é o momento de prática de música de capoeira ou da roda de capoeira. Ou seja, as 

atividades não terminam antes das nove horas da noite. Assim, sentia meu corpo 

constantemente cansado e sem muita energia. Talvez porque ainda estivesse no período de 

adaptação.  

Em relação à estrutura para a estadia no Kilombo, houve uma melhoria considerável no 

ano de 2015 com a construção dos mezaninos para alojar os voluntários e a instalação de uma 

estrutura de chuveiros, para se ter a opção de tomar banho sem precisar ir até o rio. A estrutura 

dos banheiros secos, no entanto, ainda não se encontravam em boas condições137. 

Nem todas as pessoas que chegam ao local se adaptam bem à rotina. Cada um com sua 

ginga vai se encaixando nas atividades e nos trabalhos à sua maneira. Há a liberdade de cada 

um focar em seus talentos e habilidades, há pessoas com mais, menos ou até nenhuma 

experiência anterior, em capoeira e/ou na permacultura. E há certos trabalhos mais leves e 

outros mais pesados fisicamente – ainda que haja uma demanda grande de trabalhos braçais a 

serem mantidos diariamente no Kilombo. Há pessoas que gostam e se inserem numa rotina de 

trabalho pesado, mas há também pessoas que passam tempos no Kilombo sem contribuir muito 

com os trabalhos coletivos necessários.  

Acontece que não há uma delimitação pré-estabelecida quanto às horas de trabalho e de 

tempo livre para os voluntários que chegam. Praticamente todo o dia, durante a semana, seria, 

teoricamente, preenchido por trabalho, treino de capoeira, dois momentos de refeição (manhã 

e fim do dia), havendo somente um dia de folga. Assim, não se tem pré-determinado tempo 

livre (além de um dia de folga) para as pessoas aproveitarem o local, o contato com a natureza, 

ler, estudar, cuidar de si, descansar, sair para conhecer as redondezas, etc. – o que não significa 

que elas não criem brechas para criarem esses tempos em suas semanas.  

Durante o tempo em que lá passei para realizar o trabalho de campo, eu sentia o 

desconforto de estar na função de pesquisadora, quando precisava sair para fazer entrevistas, 

enquanto outras pessoas seguiam com os trabalhos necessários no dia-a-dia do local. O 

desconforto era também por sentir que não estava ali realmente entregue aos aprendizados da 

																																																								
137 Quanto à estrutura dos banheiros secos, após o tempo que estive no Kilombo, já no segundo semestre de 2015, 
foram construídos novos banheiros e chuveiros. Uma possível solução para a área de acampamento durante os 
eventos seria a construção de banheiros com estruturas móveis de madeira – assim como é feito no Epicentro 
Marizá – utilizando-se da mesma técnica dos banheiros provisórios feitos para os eventos, que consiste em cavar 
um buraco onde caem as fezes e enterrar (Ver Anexo D). 
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permacultura, do cultivo da terra, não me aprofundando em algum daqueles conhecimentos, a 

ponto de saber, por exemplo, como cuidar de uma horta.  

Poderia pensar nessa rotina como um treino intensivo de capoeira, no sentido de se 

fortalecer o corpo, adaptando-o a um ritmo muito mais intenso de atividade se comparado ao 

ritmo que levo na cidade, como estudante/pesquisadora, passando horas sentada em uma 

cadeira.  

Essa questão da rotina foi apontada como uma dificuldade para o desenvolvimento dos 

trabalhos na horta pela maioria das pessoas que lá viveram como voluntárias com as quais 

conversei e entrevistei. Uma das voluntárias que viveu durante oito meses no local (Cris, de 

MG), responsável pela horta e pelo laboratório de destilação relatou que precisou abrir mão dos 

treinos de capoeira pela manhã durante um período para iniciar o trabalho na horta cedo pela 

manhã. Ela interpretou essa questão fazendo uma relação com a ancestralidade: na 

permacultura, ou na natureza, aprende-se a observar o tempo natural, do sol, das plantas, para 

o trabalho na roça. Assim, o respeito a essa ancestralidade implica em começar o trabalho na 

roça ao nascer do sol, que é o melhor horário para se trabalhar a terra fazer outros trabalhos na 

sombra durante o pico mais quente do sol (que no verão vai de 10h, 11h da manhã até 3, 4h da 

tarde) e depois retornar para a roça no final da tarde.  

Cris já tinha experiência com o trabalho com a terra desde sua infância e posteriormente 

em um espaço de permacultura. Ela pondera que o tempo da capoeira não deveria prejudicar o 

tempo do trabalho na terra, para que ambos possam fluir conjuntamente. Ou seja, acordar o 

corpo treinando capoeira às 5h ou 6h da manhã, ainda que já tenha se tornado uma tradição na 

prática do mestre Cobra Mansa, incorporada à rotina do Kilombo, vai de encontro ao ritmo do 

trabalho na roça. Todos os agricultores com os quais conversei e dos quais tenho conhecimento 

iniciam o trabalho na roça bem cedo pela manhã. Da mesma forma, Kabengele Munanga 

descreve o horário de trabalho em regiões tropicais africanas, em que o trabalho acompanha o 

ritmo da natureza: 

Num clima tropical, com calor de 30 a 40 graus, o trabalho começa cedo e 
termina por volta do meio-dia, uma hora da tarde. Isso é importante, a fim de 
refazer as energias para o dia seguinte. Nas regiões mais quentes da África, as 
populações passam as tardes nas aldeias, à sombra das árvores, descansando, 
comendo e conversando. Essa situação reforçou a falsa imagem do negro 
preguiçoso, diante de um branco ocidental, que vive num clima diferente e 
obedece a um horário convencional, abstrato. Os autóctones estavam 
acostumados a um horário concreto, social, integrado ao ritmo da natureza e 
do cosmos. (MUNANGA, 2009, p.34) 
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Chegamos a conversar sobre o horário dos treinos entre todos que estavam no Kilombo e 

pensamos em fazer a experiência de começar a trabalhar cedo e treinar por volta de 11h da 

manhã. Mas a ideia não chegou a se concretizar. Em conversa com a mestra Gegê (que treina e 

convive com o mestre Cobra Mansa há cerca de 25 anos), em um dos dias em que ela veio dar 

o treino pela manhã, ela ponderou que muitas pessoas já levantaram essa questão para o mestre, 

mas esse é o horário de treino dele, parte de sua vida há muitos anos. De modo que esta é uma 

das poucas coisas na rotina do Kilombo que nunca mudou. Entendemos que seria desrespeitoso 

fazer essa experiência de mudança com a ausência do mestre. Ainda mais que estávamos 

somente de passagem e este lugar é, antes de tudo, a casa dele.  

Naquele momento, me deparei com o duplo desafio de administrar o envolvimento 

afetivo com o lugar: como capoeirista e pesquisadora, que parte do olhar desde dentro e junto 

com os sujeitos do estudo, saber até onde poderia ir minha participação-intervenção. Como 

angoleira, lembrei-me do exercício da calma, destacado pelo mestre Pastinha e por meus 

mestres, que se relaciona à ética da capoeira, para que, em um jogo, se cuide para não agir 

impulsivamente. Também o princípio da paciência para esperar o tempo de cada coisa, 

flexibilidade e ginga para lidar com diferenças de pensamentos, naquele caso. E observar e 

escutar os/as mais velhos/as antes de falar.  

Sendo o cotidiano do Kilombo um reflexo do ritmo do seu líder, vemos que uma de suas 

características é o movimento constante, como ele mesmo disse138: “eu sou como uma bicicleta, 

posso ir mais rápido ou mais devagar, mas se eu parar eu caio” (ANGULO, 2008, p.228). 

Percebi que um dos motivos da minha dificuldade em acompanhar o cotidiano do Kilombo 

poderia ser a dificuldade em acompanhar o ritmo do mestre Cobra Mansa. Quando o mestre 

está presente, todos trabalham mais e o ritmo das atividades é mais intenso. Não por uma 

imposição, mas pelo próprio exemplo que ele dá a todo momento e, obviamente, por sua 

presença observadora como liderança. Encontra-se o dia todo em atividade, fazendo e 

coordenando diversos tipos de trabalho. Também por ser aquela a sua casa, ainda que ele se 

proponha a fazer dela um espaço comunitário.  

 

Essa questão da rotina reflete o fato de que a capoeira está em primeiro plano e permeia 

tudo o que acontece no Kilombo, assim como ela é quem primeiramente faz parte da vida do 

mestre Cobra Mansa – antes de ser permacultor, ele é um mestre de capoeira. Por isso também 

																																																								
138	Em	entrevista	realizada	por	Isabel	Angulo	em	sua	pesquisa	(ANGULO, 2008, p.228).	
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neste trabalho a proposta de ter na capoeira as lentes para ler e interpretar o mundo. E isso pode 

ser entendido de diversas formas.  

Apesar do conflito entre o tempo da prática da capoeira e da prática de cultivo da terra no 

Kilombo, na encruzilhada entre capoeira e permacultura encontramos diversos elementos de 

integração entre ambas, como já viemos apontando desde o primeiro capítulo. Podemos 

entender todos os trabalhos feitos no Kilombo como práticas de capoeira, nos movimentos 

corporais, no movimento do autoconhecimento e conhecimento da natureza, no relacionar-se 

com o outro.  

Os movimentos corporais da capoeira, naquele contexto, podem ser pensados como 

complementares aos movimentos do trabalho com a terra e vice-versa. Por exemplo, a posição 

de cócoras necessária para o trabalho na horta, o movimento do corpo para se pisar o barro, a 

observação e o andar cuidadoso ao se caminhar no mato, podem ser utilizados também na 

capoeira. Os diversos trabalhos e atividades na natureza, realizados cotidianamente no 

Kilombo, podem ser pensados como treinos de capoeira. Ou, inversamente, os treinos de 

capoeira também contribuem na preparação do corpo para diversos trabalhos com a terra, com 

construções, etc.  

O princípio de se organizar a rotina de acordo com os ciclos da natureza (nascer e pôr do 

sol, estações do ano e fases da lua, por exemplo), que por um lado não aconteceu em relação à 

rotina de trabalho na roça, por outro lado, é posto em prática ao se acordar o corpo ao nascer 

do sol, movimentando-se com capoeira. Nos treinos de capoeira pelas manhãs, trabalha-se a 

diversidade da movimentação corporal da capoeira de formas diversas. Algumas pessoas 

gostam de começar alongando seu corpo, individualmente ou em coletivo.  

Mestre Cobra Mansa faz uma distinção entre “treino” e “aula” de capoeira, e quando ele 

está presente gosta de revesar – um dia seria “treino” e o outro dia seria “aula” de capoeira. O 

“treino” consiste em treinar o jogo da capoeira com as diferentes pessoas, ou seja, cada dupla 

de capoeiristas, espalhadas pelo salão, jogam entre si, havendo o revezamento entre as duplas 

(ao longo de aproximadamente uma hora e meia). A “aula” já é liderada por uma pessoa, que 

vai fazendo alguns movimentos ou sequências de movimentos para serem repetidos pelos 

demais, individualmente e/ou em duplas. A dinâmica das aulas pode variar bastante dependo 

da pessoa responsável, que tem a liberdade de propor os movimentos e as atividades à sua 

maneira. 
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Quando feitos individualmente, as pessoas podem ficar dispostas em círculo ou 

espalhadas pelo espaço de frente para quem “puxa” a aula. Quando em dupla, a liderança 

escolhe alguém para demonstrar o movimento ou a sequência, enquanto os outros observam e 

depois em duplas todos realizam da sua forma. A pessoa responsável pela aula ajuda e corrige 

os movimentos dos demais. Os movimentos variam desde aqueles considerados mais básicos 

(ginga, negativa, rabo-de-arraia, meia-lua139, etc.), passando por movimentações mais técnicas, 

como entradas e saídas para rasteiras, cabeçadas140, entre outros, como também movimentos de 

mais flexibilidade, como pontes, bananeiras, etc.  

A movimentação corporal da capoeira está sempre conectada com a musicalidade, 

especialmente nos rituais das rodas, mas também nos momomentos de treinos, que podem 

acontecer ao som da música mecânica, ligada em uma caixa de som, ou com a bateria ao vivo, 

fazendo revezamento entre pessoas que tocam os instrumentos e fazem os movimentos – a 

depender da quantidade de pessoas, já que o segundo caso só é possível com uma quantidade 

maior de pessoas.  

É também praticado ao se trabalhar o corpo de acordo com o ritmo da música. A prática 

da música conectada com a dança, presente na capoeira, ao modo africano brasileiro, relaciona-

se ao ritmo da pulsação do corpo e de todas as coisas. Respiração é ritmo, assim como as batidas 

do coração, o toque o atabaque e do berimbau gunga fazendo a marcação pulsante, assim como 

o ritmo do nascer e o pôr do sol, das estações, das luas, conectados ao ritmo de crescimento das 

plantas, às marés e às nossas emoções. Esse pulsar do tambor é “som primordial, escolhido para 

a comunicação com as energias essenciais da natureza” (PETIT, 2015, p.78). 

Cacau, cupuaçu, açaí, jacarandá 
Semeando nossa terra 
Purificando nosso ar 

 
Coco, cana, café, bananeira e guaraná 

Venha nascer aqui na terra 
Para nos alimentar 

 
Kilombo êeee 

Terra de se refugiar 
																																																								
139 A negativa é um tipo de esquiva em que a pessoa se abaixa, ficando bem próxima ao chão. O rabo-de-arraia é 
um golpe giratório, em que a pessoa gira seu corpo com uma perna levantada, permanecendo com as mãos e um 
pé no chão. A meia-lua de frente é outro golpe, em que a pessoa desenha como uma meia-lua no ar com sua perna, 
permanecendo com o tronco virado de frente para a outra pessoa. 
140 As rasteiras são golpes que podem derrubar a outra pessoa ao chão, sendo bastante comuns na capoeira, onde 
uma pessoa literalmente arrasta o pé da outra em um momento propício para o seu desequilíbrio. A cabeçada, 
como o nome também já diz, é um golpe em que uma pessoa empurra a outra usando o topo da sua cabeça, podendo 
também derrubá-la ao chão. 
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Resistência ancestral de África 
Seus tambores na batida 

Alimentam o axé 
O plantio e a colheita 

De sol a sol 
Renovando as energias 

Do corpo, alma, terra, água, ar 
Na luta, jogo e dança 

De se libertar141 
 

Seguiremos aprofundando nos elementos que interrelacionam capoeira e permacultura 

mais adiante. Tendo iniciado essa roda de reflexões sobre o cotidiano permangoleiro no 

Kilombo Tenonde, vejamos a seguir como acontecem os ritmos cotidianos dos moradores da 

comunidade local, nas redondezas do Kilombo e as relações e diferenças entre eles. 

 

 

2.2. COMUNIDADE LOCAL E COMUNIDADE DO KILOMBO: 

RELAÇÕES E DIFERENÇAS NA RODA 

 

O cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras da roça começa bem cedo, com o nascer 

do sol, por volta de 5h da manhã. Fazem um intervalo de almoço no horário do sol mais quente, 

aproximadamente entre 11h e 14h, para depois fazerem outros trabalhos na sombra ou em casa. 

Diferentemente do ritmo dos trabalhos no Kilombo, os moradores locais evitam o trabalho na 

roça em horário de sol quente, aproveitando os horários mais cedo e retornam para a roça no 

final da tarde. Eles costumam se recolher cedo. 

Dentre as pessoas entrevistadas que são moradoras locais, a grande maioria disse que 

gosta da sua vida e do trabalho na roça e no povoado do Bonfim e que considera melhor que na 

cidade, pela tranquilidade, a pouca violência, a paz, o sossego e a abundância de frutas e 

alimentos: 

Eu gosto, porque é muito tranquilo, aqui é um lugar abençoado, não existe 
ladrão, aqui não. Ninguém bole com nada. Pode dormir até com a porta 
aberta. (Sr. Brasilino). 

[...] relaxa o corpo, sua, a minha vida foi trabalhar e eu gosto da roça. 
(Tuíca). 

																																																								
141 Poema da autora (Caderno de campo, Kilombo Tenonde, 2014). 
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Eu amo meu trabalho, é, como se diz, pra mim a sobrevivência é meu trabalho 
(Sr. Pedro). 

Eu gosto de trabalhar com a terra, ar livre, não gosto de trabalhar em lugares 
abafados. (Israel). 

	
Um dos senhores entrevistados enfatizou o fato de poder encontrar a maioria das coisas 

necessárias para sua sobrevivência na própria natureza, não sendo necessário comprar tantas 

coisas quanto na cidade: “Porque aqui, menina, a gente não compra quase nada. O que se 

percura se acha. Se percura uma cana, acha, percura um cacau, acha, percura qualquer coisa 

nós acha” (Sr. Leonel). Com seus mais de 80 anos de idade e uma saúde e alegria de se admirar, 

Sr. Leonel expressa uma visão de mundo contrária à sociedade do consumo, mostrando como 

é possível se viver da terra, com qualidade de vida.  

Mas sabemos que na vida no campo nem tudo são flores. Ao contrário, é somente com 

muito trabalho braçal, de sol a sol, que se consegue colher o necessário para a sobrevivência. 

Dentre as dificuldades no cotidiano da comunidade apontadas pelos/as moradores/as, foram 

citados o trabalho braçal no sol quente, os perigos dos animais do mato, a precariedade da 

estrada de terra que dá acesso às terras vizinhas ao Kilombo. Apenas um dos entrevistados (Sr. 

Domingos) apontou a dificuldade financeira. Interessante notar que este entrevistado possui um 

perfil distinto dos demais: ele não é nascido no local, viveu na Europa, sua esposa é europeia e 

possui uma condição financeira consideravelmente superior à dos demais entrevistados. Apenas 

uma das entrevistadas, uma senhora que vive no Bonfim, apontou a falta de médico e dentista 

e a existência de drogas e assaltos e disse que está cansada da vida no local, desejando mudar-

se para Valença. Escutei alguns relatos das histórias de vida bastante sofridas, como a de um 

rapaz que fora praticamente abandonado pela família e a história de Sr. Digue, que entrou na 

escola num dia e saiu uma semana depois, para cuidar de seu pai que ficara doente, quando 

tinha apenas 10 anos de idade.  

 

Os moradores das redondezas pouco compreendem ou compartilham da proposta de 

trabalho do Kilombo, apesar de saberem que lá são feitas coisas “diferentes”. Dentre as pessoas 

que disseram saber algo sobre as atividades que acontecem no Kilombo, apontaram a forma de 

trabalho diferente, algumas não detalharam tais diferenças, outras apontaram a não utilização 

de insumos químicos, a produção não focada para a alta produtividade e a comercialização:  

[...] eles já não usam o adubo igual a gente usa aqui, não vou mentir, já não 
usa a química, a gente usa a química, eles não usam químico, lá adubo mais 
é orgânico, eles trabalham mais com coisa orgânica. Eu acho ótimo, porque 
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pra mim já troca uma experiência, porque pelos trabalhos que ele faz lá, eu 
por exemplo não faço aqui porque eu trabalho só. Lá chega várias pessoas, 
cada um tem uma ideia diferente, já ajuda. E o adubo que ele usa lá, é o adubo 
que é mais demorativo pra reproduzir, e químico que a gente usa é jogo 
rápido, é muito mais rápido. Agora, só que queima o solo, né. (Sr. Pedro). 

	
Em diálogo com Dona Nalva, ela falou:  

	
NALVA: A construção, é diferente. Até o plantio também, tem coisa que é 
diferente. Sim, muito legal, interessante, muito bom.  

SARA: Bom por quê? 

NALVA: Desenvolvimento, aprendizagem... pena que às vezes as pessoas não 
dão muita credibilidade. 

	
Apesar de reconhecerem aspectos positivos dessas diferenças na atuação do Kilombo, os 

vizinhos não consideram haver uma produção significativa no local, capaz de gerar um retorno 

financeiro suficiente, apesar de possuir todas as condições para tal (terra, pessoas trabalhando, 

água, etc). “Ali só tem mato”, dizem, destacando que as pessoas que trabalham no Kilombo 

ainda não possuem experiência e conhecimentos suficientes em relação à produção agrícola: 

Produzindo, não tá produzindo nada não. Ali, a fazenda que hoje é o Kilombo, 
não ta produzindo nada não. Hoje tudo é mato. E mato produz o que? 
Pastaria acabou, ele tá fazendo umas presa aí, mas por enquanto não botou 
nada nas presa... (Sr. Leonel) 

É. Os trabalhador que tá ali não sabe plantar pra produzir não. Não sabe 
plantar isso, aquilo, pra produzir não. (Sr. Brasilino) 

É  mais a capoeira, o que fica mesmo, e a agrofloresta, que lá ele não planta 
para produção, ele planta árvores (Israel). 

Quer dizer, é a mesma coisa da gente que planta a mandioca, a gente dá valor 
à mandioca que a gente planta, e ele já não entende muito de mandioca. Aí 
fica assim uma coisa pela outra. Pra ele tá bom, pra quem quer entrar pra 
trabalhar pra estudar com ele ta bom, ta aprendendo. (Dona Maria) 

	
Foi recorrente a fala de que muitos trabalhos parecem ficar perdidos no local, sendo pouco 

aproveitados os recursos que já existem. Um dos moradores, assim como alguns voluntários 

consideram haver uma falta de um direcionamento melhor, planejamento e organização do 

trabalho no Kilombo para melhor se aproveitar o potencial produtivo do lugar. De fato, na 

avaliação da maioria dos entrevistados, tanto voluntários como moradores, incluindo o próprio 

mestre Cobra Mansa, reconhece-se que o Kilombo ainda não apresenta uma boa produtividade 

ainda, que pode se estruturar melhor nesse sentido. Mas são distintas as visões de produtividade.  

Enquanto na visão da permacultura ou da agroecologia busca-se a soberania alimentar e 

o mínimo de dependência com o mercado externo, os moradores locais tomam como referência 
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um modelo de produtividade baseado no agronegócio, no monocultivo, no pastoreio. Nessa 

última perspectiva, o trabalho de reflorestamento realizado no Kilombo nos últimos anos, por 

exemplo, é visto como improdutivo, como se estivesse “plantando mato” e não produzindo 

nada.  

Pude confirmar a hegemonia desse modelo quando tive a oportunidade de conhecer um 

pouco mais das terras vizinhas na companhia de Sr. Leonel, senhor muito simpático, o qual já 

havia conhecido antes no Kilombo. Ele ajuda o mestre Cobra Mansa a cuidar dos animais, 

especialmente quando ele ainda tinha criação de gado, ovelha, mas ainda hoje com os cavalos. 

Sr. Leonel é um apaixonado pelos animais, contou que trabalhou um bom tempo como 

vaqueiro. Assim descrevi nos escritos de campo o dia em que fui até a sua casa: 

No caminho de volta ao Kilombo, resolvi passar na casa de seu Leonel. O sol estava a 
pino e ele me convidou para entrar e sentar em sua sala. Começamos a conversar, expliquei 
do meu trabalho e ele contou que tem uma filha que optou pelo caminho dos estudos, falando 
dela com orgulho. Demos muitas risadas com as histórias que seu Leonel contava sobre sua 
vida e a comunidade.  

Quando terminei com as minhas perguntas, ele me levou para conhecer seu terreno. Na 
varanda da casa, havia várias celas de cavalos. Ao lado da casa, uma plantação de mandioca. 
Passamos por uma roça de cacau com bananas, por um grande pasto onde avistamos alguns 
cavalos. Sr. Leonel falava de seus gados e cavalos com bastante orgulho e expressando sua 
paixão pelos animais. Seguimos por uma trilhazinha na mata, até o rio. Na beira do rio a areia 
formava uma prainha bem agradável.  

Foto 9 – Pasto de Sr. Leonel 
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Sr. Leonel perguntou se eu queria conhecer uma grande de horta e uma plantação de 
urucum de seus amigos ali perto. Falei que sim. Saímos no meu carro e ele foi me mostrando 
as terras por que passávamos no caminho. Paramos na horta de seu amigo, que nos recebeu 
muito bem. Era de fato enorme, a maior horta que eu conheci assim tão de perto. Sr. Leonel 
falou que dava o suficiente para ser vendida uma quantidade todos os dias, na feira. Ele dizia: 
“isso sim é uma horta! Se Cobrinha quisesse, ele podia tirar da sua horta todo o sustento para 
o Kilombo. Mas ele não cuida direito”.  

 

Foto 10 – Horta de terreno vizinho a Sr. Leonel 

 
 

Conversando com o dono da terra, ele falou que nunca foi ao Kilombo e não conhece o 
mestre Cobra Mansa. Ele disse que compra e utiliza adubo químico e que só utiliza algum 
veneno quando necessário, mas que geralmente não precisa e não gosta pois as verduras são 
tiradas e consumidas direto, então não faz bem para a saúde. Todos os produtores locais com 
os quais conversei vendiam seus produtos principalmente na feira de Valença.  

Seguimos caminho pela estrada de terra e Sr. Leonel me mostrou uma enorme extensão 
de terra de uma fazenda onde ele trabalhou. Ele dizia, repetidamente: “é meio mundo de terra, 
minha filha, meio mundo de terra!”. E ia mostrando: “ta vendo aquela mata lá no topo daquela 
montanha, lá atrás? Até lá é parte dessa mesma fazenda, do mesmo dono!”. Ele contou que 
trabalhava lá cuidando dos animais, com o antigo dono. “Antes aqui você olhava e via só gado, 
tinha um curral bonito e um pasto enorme! Era lindo. Agora, o homem que comprou só plantou 
mandioca. Tudo aqui é mandioca agora, só mandioca”. De fato, vimos uma plantação enorme 
de mandioca, que parecia não ter fim. 
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Seguimos por mais um longo caminho, até sairmos da área da fazenda e enfim chegar na 
plantação de urucum. Lá, conheci a filha da dona Agripina que nos recebeu na sua casa. Sr. 
Leonel tinha me contato de uma mulher que havia largado o marido e se casado com outra 
mulher. Ele falou que era coisa rara no local, mas que ninguém passou a trata-las diferente 
por isso – apesar das piadinhas que ele mesmo falou. Na casa da filha de Agripina, estávamos 
falando da sua plantação de urucum. Ela seguiu os ensinamentos da mãe e hoje também tem 
uma roça e vende sementes de urucum. Sr. Leonel então comentou: “essa não é mulher, é 
homem!” Deu risada e a abraçou. Ela deu um sorriso sem graça. Eu falei: “é mulher 
guerreira!”.  

Fomos então para a casa de dona Agripina. Chegando lá, seu marido nos recebeu. Ele e 
seu Leonel se abraçaram com alegria e começaram uma conversa de compadres. Pouco depois 
chegou dona Agripina, uma senhorinha baixa e magra, saindo da roça de urucum, com a pele 
toda avermelhada. 

 

Foto 11 – Dona Agripina na plantação de urucum 

 
 

Sr. Leonel me apresentou a eles, falando do meu trabalho da universidade e dizendo que 
eu sou amiga de Cobrinha. Eles conheciam o mestre, mas nunca foram ao Kilombo. Quando 
perguntei se ela gostava de viver ali, ela falou que tem momentos que fica com vontade de sair, 
que está cansada de ficar “lutando com o urucum”. E seu Leonel falou: “agora, que está velha, 
vai pensar em sair, pra quê, mulher?”. Demos risada.  

Dona Agripina mostrou a estufa onde deixa os urucuns secarem e o quarto com o 
maquinário utilizado para separar as sementes, que são depois ainda peneiradas para finalizar 
a separação. Ela contou que é um trabalho muito duro, que doem os braços, e ela está cansada. 
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Falou que já há algumas indústrias que têm máquinas e produzem em grande quantidade, 
ficando impossível para eles, pequenos produtores, competirem com o preço vendido por essas 
indústrias.  

 

Naquele caminho com Sr. Leonel, pude ver exemplos da hegemonia do modelo de 

desenvolvimento que valoriza: as produções em grande escala; a concentração de terras, o 

monocultivo e o pastoreio (visíveis no grande latifúndio pelo qual passamos, onde ele disse ser 

antes pastagem e apontava dizendo: “é meio mundo de terra! Meio mundo!!!”, agora coberto 

pelo monocultivo de mandioca); bem como a desvalorização dos pequenos agricultores diante 

da agroindústria (como relatado por dona Agripina no caso do urucum).  

Praticamente todos os moradores entrevistados compram produtos básicos para sua 

alimentação no mercado, ficando claro que não se realiza uma agricultura de subsistência e 

voltada à sua soberania alimentar. Praticamente todos utilizam insumos químicos em suas 

plantações, tanto fertilizantes químicos como herbicidas, especialmente o Roundup, um 

herbicida fabricado pela empresa transnacional Monsanto 142 , cujo princípio ativo é o 

glifosato143. A empresa cria sementes transgênicas que resistem unicamente a este herbicida, 

obrigando os agricultores a adquirir o Roundup, “tornando a sua comercialização numa 

verdadeira mina de ouro. Em 2011, as vendas do Roundup e de outros herbicidas representaram 

27 por cento do total das vendas líquidas da Monsanto”144. 

Esse é um exemplo de ação cujo interesse maior é o capital, que tem chegado de forma 

invasiva nos campos, modificando a agricultura, gerando dependência quanto ao consumo dos 

																																																								
142 “A Monsanto é uma multinacional de alcance global da área de agricultura e biotecnologia. É especializada em 
engenharia genética (produção de organismos geneticamente modificados), sementes e herbicidas. Criada em 1901 
como uma companhia novata na área da engenharia química, aos poucos tornou-se a maior empresa do mundo no 
setor, fornecendo produtos à base de organismos geneticamente modificados para gigantes como a Coca-Cola, a 
Pepsico e a Kraft. Hoje, controla 90% do mercado de sementes transgênicas do mundo – consagrando-se como 
um dos maiores monopólios já vistos. [...] Este crescimento tem representado uma ameaça real à sobrevivência de 
pequenos produtores em todo o mundo. Em seus contratos de venda de sementes, a Monsanto prevê que os 
pequenos produtores não poderão guardar nenhuma semente e são obrigados a permitir que a empresa vistorie 
suas plantações a qualquer momento. Além disso, as sementes geneticamente modificadas são apenas tratadas com 
os herbicidas vendidos pela própria companhia, fato que condiciona os agricultores à dependência.” (por Luã 
Braga de Oliveira, publicado em 07/05/2015, pela revista Carta Capital. Disponível em: 
http://www.cartacapital.com.br/blogs/outras-palavras/as-razoes-do-dia-mundial-contra-a-monsanto-7622.html - 
Acesso em: 06/10/15).  
143 A empresa Monsanto defende o uso do Roundup em sua página na internet: “O herbicida Roundup®, que há 
mais de 30 anos revolucionou a agricultura e se tornou ferramenta fundamental no dia a dia dos agricultores 
continua inovando. Com registro em mais de 130 países, ele é o mais vendido no mundo para o controle de plantas 
daninhas em pré-plantio das lavouras”, sem informar dos danos que o herbicida pode causar à saúde humana e 
ambiental, ao contrário se difundindo como uma empresa “autossustentável”. (Disponível em: 
http://www.monsanto.com/global/br/produtos/pages/roundup.aspx - Acesso em: 06/10/2015).  
144 Disponível em: http://www.esquerda.net/dossier/os-produtos-com-que-monsanto-contamina-o-
planeta/31827#sdendnote20sym - Acesso em 06/10/2015. 
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insumos químicos e vários danos à saúde humana e do planeta145. Isso é um reflexo do modelo 

neoliberal da agroindústria, implantado com a chamada Revolução Verde146, no qual podemos 

citar, além do problema do êxodo rural e da concentração fundiária:  

- O consumo de agrotóxicos – “dados atuais mostram que o consumo de agrotóxicos no 

Brasil, em 2008, alcançou o montante recorde de US$ 7,125 bilhões (contra US$ 6 bilhões, 

gastos nos EUA). Alcançamos o 1o lugar em gatos com venenos”. (CAPORAL, 2013, p.267);  

- A dependência de fertilizantes químicos – consequentemente a um mercado dominado 

por grandes empresas;  

- Perda da biodiversidade e desmatamento – provocados pelo modelo de monocultivo;  

- Degradação, contaminação e perdas de solo e água – gerando desertificação, salinização 

das terras, assoreamento de rios, lagoas, reservatórios de hidrelétricas pela erosão, 

contaminação das águas por pesticidas e fertilizantes químicos e assim por diante. (CAPORAL, 

2013, p.267). 

Esse modelo que vem trazendo graves consequências socioeconômicas, ambientais, de 

saúde e assim por diante foi imposto na maior parte do país, refletindo na realidade da própria 

região onde se encontra o Kilombo e no município de Valença em geral. O presidente da Central 

das Associações da Agricultura Familiar de Valença e da Região Baixo Sul afirmou: 

O Roundup tem um apelativo muito forte que é hoje a dificuldade de encontrar 
mão de obra no campo. As pessoas utilizam isso, porque substitui mão de obra 
considerável. Mas, além de estar usando um veneno, é grave a maneira como 
usam, para eles, para o meio, para as pessoas ao redor, para os rios 
próximos. A gente não orienta a usar de forma alguma. Todos os cursos 
praticamente a gente toca nessa questão, os males do uso de agrotóxico, etc. 
Esse uso indiscriminado é bem forte em todo o município de Valença.147 

	
																																																								
145	“O professor Robert Bellé, do Centro Nacional de Investigação Científica francês, citado por Robin, concluiu 
que o Roundap desencadeia a primeira etapa que pode conduzir a situações de cancro 30 a 40 anos mais tarde. “O 
Roundap é um assassino de embriões e em concentrações mais fracas é um perturbador endócrino para os fetos”, 
escreveu. Gilles-Eric Seralini, professor de biologia molecular na Universidad de Caen (Francia), que desenvolveu 
várias investigações para a Comissão Europeia sobre os efeitos dos alimentos transgénicos na saúde, foi taxativo 
quanto aos efeitos do Roundup nas células humanas: “mata-as diretamente”. Vários estudos têm associado ainda 
a utilização do Roundup ao desenvolvimento de problemas do sistema reprodutor”. Disponível em: 
http://www.esquerda.net/dossier/os-produtos-com-que-monsanto-contamina-o-planeta/31827#sdendnote20sym - 
Acesso em 06/10/2015. Mais informações sobre danos que podem ser causados pelo Roundup encontram-se 
disponíveis em:  http://cienciaesaude.uol.com.br/ambiente/ultnot/2009/01/07/ult4430u732.jhtm - Acesso em: 
06/10/15. 
146  “As inovações tecnológicas na agricultura, que depois se convencionou chamar de Revolução Verde, se 
iniciaram nos anos 1940, como resultado de pesquisas e experimentos realizados por cientistas, contratados pela 
Fundação Rockfeller, no México. No Brasil, essas mudanças se disseminaram apenas a partir do final dos anos 
1960, intensificando-se no início dos anos 1970, devido a incentivos governamentais, especialmente crédito farto 
e barato”. (BALESTRO E SAUER, 2013, p.8)  
147 Depoimento de Adailton Francisco, presidente da Central das Associações da Agricultura Familiar de 
Valença e da Região Baixo Sul, concedida para este trabalho, em junho de 2015. 
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Por mais que o Kilombo possua uma proposta diferente, muito pouco desta proposta ainda 

é compartilhado com a comunidade. 

Na conversa com Erivan, que trabalha no bar da Nalva, perguntei por que usavam 
veneno, ele disse que as plantas ficavam mais verdes, viçosas e cresciam mais e que era para 
dar dinheiro. Eles plantavam mais para vender que para consumo próprio. “Mas e depois o 
veneno que jogam nas plantas vai fazer mal para as pessoas, né?”, perguntei. Ele disse que 
não, que jogavam só de vez em quando e que também nas coisas que não são para comer, como 
o urucum. Mas em seguida ele mesmo lembrou que o urucum também se usa na cozinha. E não 
levou em consideração que o veneno é absorvido pela terra, plantas e água, poluindo todo o 
ambiente. Ele disse ainda que na sua roça precisava desmatar tudo, se não, não dava pra 
plantar e que na região a maioria das pessoas usavam veneno pra plantar.  

Perguntei como era a roça dele antes, se há alguns anos atrás eles já usavam veneno. 
Ele disse que antes não, que não existia. Mas que a vida era bem mais difícil. Que plantavam 
para comer, mas tinham que plantar no inverno para colher no verão e o dinheiro era muito 
pouco. Depois, com ajuda do governo, começaram a utilizar o veneno e agora a produção da 
roça dá mais dinheiro.  

 

Sr. Brasilino contou que também usa o Roundup e compra adubo químico, pois “hoje em 

dia, a gente tem o crédito pra comprar adubo químico essas coisas, antigamente não tinha”, o 

que demonstra o incentivo do governo para o consumo de tais insumos. Dona Maria também 

relatou: 

O Roundup não usava. Era capinando. O Roundup pra mim ajudou bastante. 
Hoje em dia não acha quem pague, aí eu mesmo jogo. Seu Cobrinha não gosta 
de Roundup, fala que faz mal aqui, mas eu falo não faz não. Que hoje em dia, 
tudo o que a gente come tem veneno. Mas nós aqui na planta não bota, só pra 
matar o mato. Ele diz que fica na terra eu digo: fica nada, se não prejudicava 
a planta. Mas a planta fica bonita do mesmo modo, não prejudica nada.  

	
Dentre os filhos de Sr. Brasilino, somente dois ainda vivem nas terras herdadas da família: 

Adalício e Josenilto, conhecido por Dó. Eles representam, aqui, exemplos de transformações 

na relação com a terra, principalmente no caso de Dó, que trabalha diretamente com Cobra 

Mansa no Kilombo e também construiu sua casa em seu terreno, onde possui sua pequena 

agrofloresta, seus plantios, uma criação de abelhas e vive atualmente com sua companheira, 

francesa, a qual conheceu no Kilombo e com ela teve sua primeira filha. Dó diz que se sente 

bem vivendo ali e que permanece no local por sua escolha: “Quando concluí o curso de 

agropecuária, tive oportunidades de trabalhar fora, mas escolhi estar aqui fazendo capoeira e 

permacultura”. Ele relatou ainda que a vivência no Kilombo proporcionou profundas mudanças 

em sua vida, no sentido de se cuidar melhor, ter consciência corporal e consciência de consumo: 
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Primeiro eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou um pouco, mas hoje to 
bem melhor. Comecei a fazer capoeira e permacultura aqui no Kilombo, foi 
uma mudança muito grande. Também parei de beber, antes eu bebia muito e 
ter essa consciência corporal, o que é bom pro meu corpo e o que não é. Ter 
consciência de consumo, pra quem dou minha grana, o que vou comprar. (Dó) 

	
Welisson é outro rapaz que por algum tempo trabalhou no Kilombo junto com Dó, mas 

não é natural do lugar. Ele conta que chegou ao Kilombo pois estava à procura de trabalho. Ele 

teve uma relação difícil com sua família, sentindo grande ausência de seus pais, e desde cedo 

saiu em busca de trabalho para se sustentar. Encontrou no Kilombo, além do trabalho, seu local 

de moradia e relatou como se sente vivendo ali: “Me sinto bem, outra pessoa diferente. Minha 

maneira de viver, ando tranquilo, vou por onde eu quero, não tenho parente pra apertar minha 

mente, vivo livre, por mim mesmo”. Welisson passou a viver e trabalhar nas terras do Kilombo 

há aproximadamente dez anos, sendo que atualmente deixou de trabalhar diretamente para o 

mestre Cobra Mansa e passou a morar e trabalhar no terreno ao lado, comprado por Åsa 

Gustavii, uma mulher, sueca, aluna de capoeira do mestre Cobra Mansa.  

Ambos, Dó e Welisson, contam que fazem todos os tipos de trabalhos no Kilombo. 

Welisson cita suas diversas funções: “cuidar das plantações, limpar, trabalhar com a roçadeira, 

capinar, trabalhar de pedreiro, rebocar, levantar, fazer as instalações de luz, consertar as 

máquinas”. Dó, por sua vez, além dos trabalhos do Kilombo, tornou-se aluno de capoeira do 

mestre Cobra Mansa, recebendo o título de treinel148 durante o XX Encontro Internacional da 

FICA, em 2015. Assim ele descreve suas funções:  

... eu faço um pouco de tudo. Seguro a onda quando o mestre não está, desde 
estar puxando treino a indicar as pessoas as atividades que são feitas no dia 
a dia. Desde de trabalhar na bioconstrução, na horta, enfim. De tudo um 
pouco. (Dó) 

	
Assim, Dó e Welisson possuem conhecimento da grande diversidade de atividades que 

são desenvolvidas no Kilombo e da proposta da permacultura, citando algumas das técnicas lá 

implantadas, como a agrofloresta, a horta orgânica, os trabalhos com bioconstrução e banheiro 

seco, assim como aspectos que podem ser melhorados:    

Rapaz, é tanta coisa que é desenvolvida no Kilombo. O que tá acontecendo, 
que tá se desenvolvendo agora é a horta. [...], tem que melhorar o sistema de 
irrigação. E as obras que tão sendo feitas, que tá bem melhor agora, espaço 
pras pessoas virem, dormir. [...] Precisa melhorar o banheiro seco, ser limpo, 

																																																								
148 O título de treinel corresponde ao aluno que já assume responsabilidades com o grupo, como ministrar treinos 
e assumir uma posição de liderança para a continuidade do trabalho. Essa nomenclatura é usada por alguns grupos 
de Capoeira Angola da linhagem de mestre Pastinha (como o grupo GCAP e os que se formaram a partir dele, 
incluindo-se a FICA). 
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as árvores ser podada, e o banheiro, as duchas serem organizadas, pras 
mulheres e os homens [...] (Welisson). 

Acho legal. Pode melhorar. A cada momento que estamos melhorando as 
estruturas da casa, implantando novas agroflorestas, pode facilitar as 
atividades. Acho legal, como capoeira, agrofloresta, trabalho de 
bioconstrução, trabalho na horta, captura de enxame de abelhas, coleta de 
mel. (Dó) 

	
A visão de Dó e Welisson, moradores diretamente vinculados ao Kilombo, mostra-se 

bastante diferente em relação à visão da comunidade local, reflexo das diferenças e distâncias 

em relação aos modos de vida e de relação com a terra praticados no Kilombo e daqueles 

praticados pelos moradores das redondezas. Os moradores locais em geral seguem seus hábitos 

e costumes, que não condizem com formas ecológicas de melhor aproveitar seus próprios 

recursos e preservar a natureza, como exemplo do uso de fertilizantes químicos, a monocultura 

e o destino inapropriado do lixo. Esses costumes já se tornaram parte de suas necessidades e a 

transformação dessa realidade envolvem processos complexos, de mudanças de formas de agir 

e pensar, que demandam tempo para acontecer, bem como necessita de investimento para tal.  

Ainda assim, acredito que, como diz o princípio da permacultura, é começando pequeno 

que podemos alcançar grandes transformações. E como nos ensina a capoeira, não podemos 

parar de gingar para lidar com as situações as mais adversas e opressoras. Seria como uma gota 

de chuva, ou uma lágrima na terra, como dizem os poetas: 

Lágrima Terra149 
(André Luiz Pereira e Daniel Fagundes) 

 
Lágrima na terra 

evapora e ganha os ares 
umedece a brisa 
purifica o vento 

enche nuvem 
vira tempestade 

Lágrima da terra que chora 
corta a pele torrada pela seca 

Lágrima que pinga do céu 
pinta um sorriso no mesmo rosto ressecado 

Lágrima de tristezas e alegrias 
na folha em branco 

Marca d’água em poesia 
Lágrima Terra 

Gota de orvalho pingando do mato 
Encharcando 
Virando lago 

Criando riacho 

																																																								
149	PEREIRA & FAGUNDES, 2009, p.6. 
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Regando a semente dos sonhos 
Enverdecendo arbusto 
Enriquecendo o tronco 

Fazendo lama 
Traçando do solo 

uma veia pulsante no ventre da terra 
Lágrima no asfalto 

Fluindo no meio-fio 
Matando a sede do nosso ser 

tão castigado 
Lágrima, lava a terra que empoeira a alma 

vem ungir, abençoar o chão 
Lágrima sentimento, razão de terra 

O açúcar e o fel 
O inferno e o paraíso 

A dor que tempera quando é preciso 
O amor pra todo dia 

Lágrima que empoça e cria 
o caminho argiloso dos contatos futuros 

Deixa Gaya esculpir na pisada 
deste barro, ninguém erguerá novos muros. 

 

2.2.1. Relação entre a comunidade local e o Kilombo: jogo de dentro, jogo de 

fora 

A relação pessoal entre os moradores locais e as pessoas do Kilombo foi apontada como 

positiva pela grande maioria das pessoas entrevistadas e com as quais conversei. O mestre 

Cobra Mansa, especialmente, com sua característica de ser comunicativo e aberto para se 

relacionar, é bastante conhecido pela vizinhança e são crescentes as suas relações de amizade e 

parceria no local.  

A relação entre os moradores e os voluntários que vivem no Kilombo é também positiva, 

baseada no respeito, segundo as pessoas entrevistas. Elas não citaram nenhum conflito nesse 

sentido. “Todos bom. Daqui pra lá, todos vão lá olhar os negócio de Cobrinha. Todos tem 

amizade”, falou Sr. Leonel. Quando questionadas se a chegada de muitas pessoas de fora 

poderia ser sentida como uma invasão, todos responderam que não. O entrevistado mais jovem 

falou: “A galera acha diferente, porque vê pessoas de outros países, nem sempre a gente tem, 

num povoado, no mato, pequeno, o pessoal gosta, acha massa”.  

No entanto, a visão da comunidade sobre o Kilombo reflete a relação ainda pouco 

articulada entre eles, não havendo um interesse por parte da comunidade local quanto aos 

conhecimentos em torno da permacultura, praticados no Kilombo. Sobre essa relação Kilombo 

– Comunidade, o mestre Cobra Mansa falou: 
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Ainda está uma relação difícil, no sentido de que a gente ainda não conseguiu 
atrair o número de pessoas que nós gostaríamos. O que nós temos são vários 
curiosos, que passam, olham, observam, e aí a gente já notou uma coisa, 
assim, que pra mim foi algumas surpresas. Assim, várias pessoas já sabem da 
nossa existência [cita alguns exemplos] [...]. Então, indiretamente a gente vê 
que vai influenciando algumas pessoas. Os irmãos de Dó, por exemplo, não 
faziam sistema de agrofloresta e agora já estão fazendo. Então, são 3, 4 
pessoas, assim é pouco, mas eu acho que com o tempo, as coisas acontecendo 
mais... Eu acho que tá faltando é a gente se estruturar mais150. 

	
Os moradores locais não se inserem nas atividades do Kilombo, especialmente no que diz 

respeito à permacultura. Na visão das pessoas entrevistadas que viveram como voluntárias no 

Kilombo, a maioria considera que, apesar de o projeto em geral ter uma boa imagem e ser 

conhecido na comunidade, a relação é ainda distante e pouco aproveitada. Entre os motivos 

citados para essa distância estão a cultura local, na qual a comunidade pouco compreende e 

valoriza trabalhos como a permacultura e a agroecologia, considerando-se a necessidade 

imediata de sobrevivência com a terra e a insuficiência de resultados concretos quanto ao 

retorno em produtividade que os sistemas praticados no Kilombo podem oferecer.  

O problema é que permacultura não é coisa muito fácil. Não é muito 
comercial. Demora um pouco mais pra ter produto. E as pessoas aqui vivem 
da agricultura. Acho que temos que respeitar as pessoas que não querem 
mudar seu sistema. Acho que eles tem também razão. Acho que pouco a pouco 
a comunidade vai visitar mais aqui, jovens estão vindo fazer capoeira e podem 
contar o que acontece, que não é nada oculto, só um sistema diferente de 
produção. (Kamila) 

Eu vejo que a comunidade, cara, infelizmente não tá muito ligada nessa 
parada que a gente tá ligado. A comunidade é difícil de envolver 
assiduamente dentro da coisa, do que é falado de permacultura, 
bioconstrução, até mesmo porque as técnicas, sei lá, não tem muito valor pra 
eles... Mas a comunidade acha legal também, quando é época das festas, do 
permangola, que vem muita gente estrangeira, aí eles se envolvem mais 
durante esse período. (Márcio) 

Na comunidade tem muitas pessoas que gostam do projeto que Cobrinha 
começou há 10 anos atrás, mas não compreendem o caminho que ele 
escolheu. Acho que elas acertam em certas críticas que fazem para ele, por 
exemplo quando consideram que muita da matéria prima que o Kilombo 
produz não chega a nenhum lado e termina sendo comido pelos bichos, mas 
também acho que o caminho que ele escolheu é o mais longo e o mais lento. 
(Lucia) 

	
Podemos relacionar essa diferença cultural e o pouco conhecimento da comunidade local 

em relação às propostas do Kilombo em torno da permacultura ao contexto mais amplo 

relacionado à “modernização do campo”, desde a década de 1980 no Brasil, como mencionado 

																																																								
150 Entrevista concedida para esta pesquisa durante o Permangola 2013 no Kilombo Tenonde. 



	150	

anteriormente. Assistimos, nesse período, à ascensão do modelo neoliberal, com a entrada de 

grandes empresas de insumos agroindustriais, transgênicos e outros, levando à hegemonia do 

agronegócio, com forte apoio do governo aos latifundiários e grandes empresas, e sustentada 

ideologicamente pelos meios de comunicação.  

Vimos com Milton Santos (1997) que a combinação entre ciência e técnica e entre capital 

e poder pode gerar consequências no campo em relação às infraestruturas e benfeitorias 

adicionadas ao solo, somando-se os adendos químicos que também são capital constante, 

necessário à produção. A influência desse modelo foi forte a ponto de modificar a própria 

cultura e hábitos de produção de pequenos produtores, como o caso da região onde se encontra 

o Kilombo Tenonde.  

A fala de Dó, morador local que atua dentro do Kilombo, expressa seu ponto de vista 

sobre essa questão:  

- DÓ: A comunidade, pra bem dizer o Bonfim, até o ano passado [2011] a 
gente até fazia algumas atividades lá, passava vídeos, palestras, etc. Só que 
a gente só tá levando o conhecimento pra eles e chega um ponto que a gente 
chama: vamos lá no Kilombo, para ver as práticas. E eles não vêm, não 
aparecem. A gente fez alguma coisa, é pouco, é, mas e aí, o que é que eles 
trazem de volta para o Kilombo? Porque eles só querem que a gente vá até a 
comunidade, a gente pode ir lá mais vezes e falar, fazer palestras, fazer 
capoeira. E, depois, eles não fazem mais nada.  

- SARA: por que você acha que eles não chegam? 

- DÓ: Porque, falando do Bonfim, se tem pessoas estrangeiras no Kilombo, 
foi toda uma cultura que foi criada, então eles pensam que é um grupo 
fechado. Então, eles acham que não é espaço pra eles. Mas a gente nunca 
teve problema de estar fechado pra ninguém, o Kilombo está sempre aberto 
pra comunidade, ou pras outras pessoas. [...] Tanto que a gente faz 
permangola, a sempre chega no Bonfim, convida toda a comunidade, fala que 
vai ter aula de capoeira, que pode ir.151 

	
Vemos aqui o desafio do distanciamento em função de diferenças culturais, regionais, de 

classe e ético-raciais. Dó, morador da comunidade, negro, jovem, mostra-se uma exceção ao 

estar em diferentes lugares de pertencimento. Em sua fala, ele expressa seu sentimento de 

pertencimento ao Kilombo Tenonde, referindo-se aos moradores da comunidade do Bonfim 

como “eles”, outros.  

Uma entrevistada voluntária do Kilombo apontou que Dó, sendo originário do local e 

estando dentro do Kilombo, seria a pessoa que realiza a “ponte” na articulação com os 

moradores locais com o Kilombo. Mas, se apesar de ser originário do local, ele tem o sentimento 

																																																								
151 Entrevista realizada durante o Permangola 2012, no Kilmbo Tenonde.  
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de pertencimento com o Kilombo mais forte que com a comunidade, esse pode ser também um 

fator que dificulte a realização desse movimento da ponte. Ouvimos relatos sobre a existência 

de divergências envolvendo questões de fronteiras na divisão de terras entre os moradores da 

vizinhança, muito comuns em áreas rurais, conflitos de identidade e pertencimento, entre outras 

possíveis questões pessoais que afastariam algumas pessoas da comunidade.  

Welisson, que por sua vez passou a morar no Kilombo quando foi trabalhar no local, acha 

que a relação da comunidade com o Kilombo é distante e a comunidade se aproxima somente 

em eventos e principalmente pela capoeira:  

Acho que o pessoal só vai no Kilombo quando tem evento. Não vai num dia 
normal, num curso, ver o que acontecendo, numa roda, quando acontece uma 
coisa boa. Os jovem mesmo do Bonfim, só vai quando tem evento, não vem 
dia de semana, pra conhecer o lugar, ver o que acontece. [...] Vem mais pra 
capoeira [...] (Welisson). 

	
Por outro lado, vem sendo crescente a aproximação e o apoio por parte de agricultores e 

instituições locais, como escolas e comércios, para a realização dos eventos no Kilombo. Além 

disso, iniciou-se em outubro de 2013 um trabalho com aulas de capoeira angola para crianças 

de uma escola do povoado da Derradeira (próximo do Bonfim), o que vem proporcionando um 

vínculo mais promissor. Este trabalho já gerou a participação de algumas crianças e famílias no 

Permangola 2014, onde elas tiveram a oportunidade de vivenciar a capoeira com outros mestres 

e participantes do evento, e conhecer o espaço do Kilombo, com uma breve explicação sobre o 

que é realizado ali.  

Alguns jovens moradores locais também vêm se aproximando por meio da capoeira, 

especialmente com novas pontes abertas desde que a mestra Gegê e seu companheiro, Djalma, 

se mudaram para a região152, criando laços de amizade nas redondezas e estando presentes nos 

treinos de capoeira.  

Refletindo sobre o que poderia ser feito para estreitar os laços entre o Kilombo e a 

comunidade, algumas pessoas voluntárias do Kilombo consideram que poderia haver um 

esforço de aproximação maior por parte do Kilombo. Outras disseram que uma maior 

proximidade pode acontecer “naturalmente”, quando houver um retorno mais considerável e 

visível das produções do Kilombo: 

																																																								
152	Eles viveram cerca de seis meses no Kilombo e então se mudaram para a cidade de Valença, onde permanecem, 
realizando trabalhos de capoeira nas escolas. A mestra Gegê continua indo ao Kilombo algumas vezes para dar os 
treinos de capoeira pela manhã. Em agosto de 2015, ela realizou o XX Encontro Internacional da FICA em 
Valença, divulgando juntamente os trabalhos de permacultura, tanto em Valença como no Kilombo Tenonde. 	
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Acho também que quando a gente tiver mais desenvolvido aqui, a horta tiver 
produzindo mais, a agrofloresta, quando a gente tiver uma estrutura mais 
pronta para levar a comunidade, isso será um jeito mais... ahm... natural para 
ligar a comunidade. (Annie) 

	
Esta é também a opinião do mestre Cobra Mansa, o líder da comunidade: 

Infelizmente, os pequenos agricultores ainda estão muito envolvidos com os 
adubos químicos, com as questões do agrotóxico, e para mudar esse 
paradigma às vezes é muito difícil. Então, o que nós estamos fazendo no 
Kilombo Tenonda é fazer e mostrar pra eles que nós podemos produzir tanto, 
ou igual, sem usar esses produtos químicos. Mas para que nós possamos 
provar isso pra eles, nós temos que fazer primeiro para mostrar.153  

	
A capoeira foi citada como um exemplo de iniciativa já vem fazendo uma ponte com a 

comunidade, aproximando jovens e crianças que passam a conhecer e frequentar o Kilombo 

para participarem das aulas e rodas de capoeira: 

Acho que pouco a pouco a comunidade vai visitar mais aqui, jovens estão 
vindo fazer capoeira e podem contar o que acontece, que não é nada oculto, 
só um sistema diferente de produção. Acho que tem que chegar de forma 
natural, com as crianças vindas, com rodas no Bonfim, de vez em quando a 
gente faz. (Kamila)  

	
Em relação à capoeira no Kilombo, os moradores locais consideram como algo que traz 

alegria, beleza e diversão, enfatizando a festa e do lazer. Todos acham a capoeira algo diferente 

e positivo, que proporciona diversão, movimento corporal, encontro, momentos raros de festa 

e integração na comunidade: 

A capoeira é bom porque dá influência pro pessoal, dá distração pro povo, 
pro lugar, quando tem festa eu vou lá assistir, gosto de apreciar, ver o pessoal 
brincar. Mas dizer que o Kilombo produz, não produz não. (Sr. Brasilino) 

Do lado daqui da gente é diferente, porque não existia isso por aqui, a 
capoeira, ninguém conhecia. (D. Maria) 

É uma coisa muito bonita, a coisa que ele faz de distração dele, a capoeira 
dele, é coisa linda. (Sr. Leonel) 

	
 Assim, a capoeira é vista pela vizinhança como distração e não como trabalho, ou seja, 

os moradores não consideram a capoeira cumprindo este papel de trabalho, nem mesmo para o 

mestre Cobra Mansa. A capoeira, portanto, não é compreendida em seus sentidos mais 

profundos, de cultura de transformação, filosofia de vida, conexão corporal e ancestral, muito 

																																																								
153 Entrevista realizada para esta pesquisa durante o VII Encontro de Capoeira Angola Aluandê / RJ 
(Coordenação: Contra-mestre Célio), em 08/01/2012. 
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menos conectada com a proposta da permacultura, de outro sistema de vida e relação com a 

natureza, sendo enfatizado seu aspecto de distração.  

Dentre as coisas mais importantes e interessantes já vivenciadas no Kilombo pelos 

moradores da comunidade local entrevistados, foram citadas: a sauna; a casa azul (construída 

com técnicas de bioconstrução, principalmente o superadobe – “Aquela casa que tem um forno” 

– fala de Dona Nalva); a capoeira; a represa com peixes; a ajuda ao “pessoal de fora”; lâmpadas 

de energia solar (“aquelas lampinha, aquelas lanterna, que bota na terra” – Sr. Leonel); a festa, 

a alegria e a troca de aprendizados (“É bom, todo mundo respeita, é amigo, a gente vai 

aprendendo com eles, eles vai aprendendo com a gente, eu ensino qual é a árvore que é boa pra 

remédio” – Sr. Brasilino). Ninguém citou as formas diferenciadas de produção agrícola, por 

exemplo, como as agroflorestas, os sistemas orgânicos de produção, etc. 

 

O envolvimento comunitário é um dos princípios tanto da capoeira (ARAÚJO, 2004; 

ABIB, 2005; MACHADO, 2012) como da permacultura (um dos seus três princípios éticos é 

o cuidado com as pessoas: cuidar de si mesmo, dos parentes e da comunidade). Muniz Sodré 

(1998b) apresenta uma perspectiva de comunidade tomando como referência as comunidades 

de santo, em terreiros de candomblé, nas quais a ligação entre seus membros está diretamente 

relacionada à tradição da religião de matriz africana: 

A tradição afirma-se como enraizamento num território e como possibilidade 
de ação coletiva. A comunhão ou a comunidade dos homens é consequência 
ética da adesão aos valores de uma tradição positiva. [...] Comunidade, por 
sua vez, não é o espaço utópico de trocas benéficas, isentas de conflito e luta. 
É antes o lugar histórico possível em que a tradição se instala com uma 
dimensão maior do que a do indivíduo singular, levando-o a reconhecer-se 
nela como algo diferente de si mesmo. (SODRÉ, 1988b, p.154, 155) 

	
A Capoeira Angola também é, às suas maneiras, uma prática comunitária e de 

contestação. Seus ensinamentos passam pela convivência com o coletivo, para a realização dos 

seus rituais, eventos, projetos. Essa convivência é permeada por disputa de poderes, hierarquias 

e conflitos. A permacultura também não acontece de forma individual. Os mutirões, a união 

entre os diversos saberes, assim como o estabelecimento de relações de troca solidária com a 

comunidade local e a própria economia solidária são imprescindíveis.  

Da mesma forma, o Kilombo Tenonde constituiu-se de modo coletivo, com a participação 

e apoio de diversos atores, e é assim que seus projetos seguem acontecendo – o que implica em 

redes de cooperação, solidariedade, como também em conflitos, rupturas e contradições. Esses 
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são elementos que o caracterizam como um lugar, como vimos com Milton Santos (1997), onde 

se compartilha um cotidiano entre atores diversos e onde cooperação e conflito são a base da 

vida em comum. Sendo um lugar, a vida social se singulariza a partir das ações individuais, ao 

tempo em que a política se territorializa, com o confronto entre organização e espontaneidade.   

Porém, a comunidade do Kilombo, em sua maioria temporária, o que podemos chamar 

de comunidade em trânsito, apresenta um perfil dos seus membros bastante diferente do perfil 

da comunidade local, ou dos chamados povos tradicionais, considerando-se seus locais de 

origem, cultura, classe social, identidade étnico-racial, etc. Esse contraste é reflexo do perfil 

das comunidades de capoeira e de permacultura, compostas atualmente em grande parte por 

pessoas jovens, universitárias, classe média, de diversas origens culturais. Essa comunidade em 

trânsito pode ser entendida a partir do que Milton Santos (1997) identifica como “ordem global 

desterritorializada”, que coexiste com uma “ordem local reterritorializada”, que acontece no 

cotidiano, localmente vivido.  

No caso da capoeira, como discutimos, por se tratar de uma cultura negra e ter em sua 

gênese a luta pela libertação, ela corre o risco de perder o seu sentido se não estiver agregando 

a população negra. Especificamente no caso do Kilombo, seria negar aspectos da filosofia da 

capoeira se o trabalho não estiver voltado a agregar os membros das comunidades tradicionais, 

de origem negra, moradores do local onde veio a se constituir este projeto de capoeira aliado à 

permacultura.  

Vimos que são muitos e complexos os fatores que dificultam uma maior aproximação e 

troca de conhecimentos entre comunidade local e Kilombo, mas vimos também alguns avanços, 

como o caso de alguns moradores locais que recentemente começaram a frequentar os treinos 

de capoeira no Kilombo e as atividades de capoeira com crianças, sendo que foi somente nos 

últimos anos que esse trabalho veio a se consolidar em uma escola próxima. 

Um dos princípios da permacultura nos diz que “o problema é a solução”. Na capoeira 

também podemos aplicar esse princípio, por exemplo quando um “problema”, em um jogo, 

torna-se oportunidade de o capoeirista criar sua resposta corporal e surpreender o outro. Assim, 

para este “problema” de relação com a comunidade local, vemos que a capoeira apresenta um 

grande potencial de realizar o movimento da ponte, pois é ela quem desperta maior interesse 

por parte dos moradores locais, já se apresentando como uma ponte de entrada para o Kilombo. 

Essa ponte pode e deve então ser ampliada e levar a uma maior troca e difusão de 

conhecimentos dos projetos permaculturais ali desenvolvidos. 
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Após esse jogo entre o Kilombo e a comunidade, partimos agora para o jogo de mulheres. 

Vejamos como se dá a inserção das mulheres capoeiristas em nosso campo de estudos, 

especialmente no caso do Kilombo Tenonde, considerando-se a visão das mulheres que ali 

viveram como voluntárias.  

 

2.3. MULHERES CAPOEIRISTAS EM CAMPO 
 

Ao longo dos últimos quinze anos frequentando rodas de capoeira e na grande roda da 

vida, venho me deparando com diversas questões e situações diante da minha condição de 

mulher em nossa sociedade machista, começando pela mulher capoeirista. Grande parte das 

reflexões que atualmente faço surgiram de conversas e encontros com outras mulheres 

capoeiristas, amigas, mestras, pessoas com as quais me conectei através da capoeira e tive a 

oportunidade de compartilhar experiências, sentimentos e pensamentos.  

A capoeira vem sendo um espaço privilegiado em minha formação pessoal nas diversas 

dimensões – corporal, espiritual, filosófica, política – e hoje, posso dizer, também na recente 

descoberta do feminismo. Ao mesmo tempo que a arte da capoeira me fortalece como mulher 

em constante busca pela autonomia e autoconhecimento, consciente da importância da luta 

pelos direitos das mulheres, contra os diversos tipos de violências a que somos submetidas em 

nossa sociedade – violência física, psicológica, emocional, patrimonial, etc. –, também na 

comunidade da capoeira vivencio e sou testemunha dessas mesmos violências e apagamentos 

sofridos pelas mulheres cotidianamente.  

Ao mesmo tempo em que venho criando uma rede de relações com mulheres e alguns 

homens questionadores dos padrões machistas, me deparo com expressões do machismo e 

sexismo na capoeira com as quais venho buscando aprender a jogar, mas diante das quais ainda 

me vejo, assim como muitas mulheres, muitas vezes ainda sendo passiva, conivente ou 

simplesmente preferindo me afastar. Aprender a gingar diante dessas situações para conseguir 

invertê-las e transformá-las vem sendo um grande desafio. 

Durante a pesquisa de campo no Kilombo Tenonde e em outros eventos de capoeira com 

propostas semelhantes, convivi com mulheres guerreiras, mães ou não, capoeiristas em sua 

maioria, questionadoras das desigualdades, preconceitos e injustiças que enfrentamos por 

sermos mulheres. Com elas tive conversas e entrevistas sobre os desafios que enfrentam por 

serem mulheres na capoeira e nas suas vidas.  
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Observamos inicialmente que a grande maioria dos eventos identificados em nosso estudo 

foram coordenados por homens, mestres de capoeira. Somente em dois casos havia mulheres 

coordenando, ainda assim essa coordenação era compartilhada com um homem: O 

Dancebatukeira, coordenado conjuntamente pela mestra Tisza e o mestre Cabello154 ; e o 

Permangola Minas, organizado por Isabel Green155, no espaço de seu sítio, em parceria com o 

mestre Cobra Mansa, que compartilhou a coordenação das atividades de permacultura e 

coordenou as atividades de capoeira durante este evento. Os demais encontros foram 

coordenados pelos mestres responsáveis por seus respectivos espaços, sendo que, assim como 

acontece na maior parte dos encontros de capoeira em geral, sempre contavam com o trabalho 

de mulheres, muitas vezes suas companheiras, ou alunas de capoeira para a sua organização e 

realização. 

Esse quadro reflete o perfil da comunidade da capoeira, cujos mestres são em sua maioria 

homens, sendo a capoeira, historicamente, um espaço majoritariamente masculino. Esse perfil 

histórico, por sua vez, é um reflexo da sociedade patriarcal que exclui a existência das mulheres 

como sujeito independente e protagonista na história. Muitas foram as mulheres cuja presença 

e participação foram apagadas ou tiveram seus papeis minimizados em movimentos e práticas, 

tais como a própria capoeira. Basta pensarmos no quanto o espaço público desde sempre foi 

povoado por mulheres negras, trabalhadoras, quituteiras, feirantes, pescadoras e todo tipo de 

ganhadeiras, sendo várias dessas mulheres também capoeiristas. Investigações sobre as 

trajetórias de vida e atuação social dessas mulheres nos levaria a uma possível reescrita dessa 

história centrada no ponto de vista masculino.  

Dentre essas possíveis mulheres capoeiras sabemos hoje alguns nomes, como o de Maria 

Doze Homens, Jerônima, Zeferina de Tal, Almerinda, Menininha e Chica, Cattú, Ana Angélica, 

vulgo Angélica Endiabrada, Adelaide Presepeira, Rosa Palmeirão, Salomé, Chicão, Júlia 

Fogareira, Maria Homem 156 , além das várias outras mulheres cujos nomes não foram 

registrados. Eram mulheres que gingavam e invertiam regras sociais que determinavam o papel 

da mulher. Com isso sofriam preconceitos e discriminação, como nos diz a mestra Janja: 

Transitando nos espaços públicos das ruas, e atuando em atividades 
profissionais diversas, estas mulheres experimentaram as sanções sobre a 
quebra de decoro moral, pois, agindo com e “como” homens, eram tidas como 
perigosas, “de cabelinho na venta”, portanto, indignas para ocuparem os 

																																																								
154 Eles são casados e realizam conjuntamente trabalhos de capoeira na Fazenda Ouro Verde. 
155 Isabel Green foi companheira de mestre Cobra Mansa na década de 1980, sendo mãe de seu Segundo filho, 
Makindê, nascido em 1986. 
156 Parte destas mulheres tem suas histórias citadas em OLIVEIRA e LEAL (2009) e ABIB (2009).  
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espaços domésticos e estarem sob a proteção e tutela masculina. (ARAÚJO, 
2015, p.4) 

	
  Aproximadamente nas últimas quatro décadas vemos uma mudança significativa no 

cenário da capoeira, havendo um equilíbrio na quantidade de homens e mulheres capoeiristas. 

Porém, ainda não há o mesmo equilíbrio na quantidade de mestres e mestras, ou seja, nas 

posições de liderança e poder, o que em parte se explica pela recente história de exclusão e 

apagamento das mulheres nesses espaços, mas também por ainda serem reproduzidos os 

diversos fatores que dificultam a permanência e a promoção das mulheres na capoeira.  

A maior parte dos eventos identificados neste estudo é coordenado por mestres, homens, 

sendo minoritária a presença de mulheres em posições de liderança, na coordenação dos eventos 

ou como responsáveis por ministrarem oficinas nesses eventos. Na posição de coordenação do 

evento, encontramos a presença de mulheres em três casos: no Dancebatukeira (coordenação 

do evento compartilhada entre mestra Tisza e mestre Cabello); no Permangola Minas 

(coordenado por Isabel Green, com a parceria do mestre Cobra Mansa) e no Filosofia Natural 

do Cerrado (coordenação compartilhada entre o mestre Índio, o contramestre Alexandre e a 

treinel Ramonci157, sendo que nesse caso os homens ocupam maior poder diante da hierarquia 

da capoeira). Neste último evento, a presença da contramestra Alcione158, ministrando aulas de 

capoeira e tocando percussão foi relevante, mas não significou a ocupação de poder nas 

decisões organizativas do evento. Como vimos, não encontramos casos onde as mulheres eram 

maioria ou unanimidade em espaços de decisão e poder na realização dos eventos.  

No caso dos eventos no Kilombo Tenonde,  encontramos mestras de capoeira (Tisza e 

Gegê159), responsáveis por aulas e coordenação de rodas de capoeira, assim como outras 

mulheres responsáveis por oficinas de permacultura no Kilombo, como Renata Rangel 

(agrofloresta), Isabel Modercin (apicultura), Iaiá (oficina sobre a mulher para a visão da 

biodinâmica do ciclo da lua)160. Além das mulheres que viveram como voluntárias no Kilombo, 

conversamos com essas e outras capoeiristas mais experientes (cerca de vinte anos ou mais na 

																																																								
157 Mestre Índio, contramestre Alexandre e a treinel Ramonci integram a Associação de Capoeira Angola Dobrada 
(ACAD). Ramonci e Alexandre são casados e foram morar em São Gonçalo do Rio das Pedras, onde realizam 
trabalhos de Capoeira Angola, incluindo a organização anual do encontro Filosofia Natural do Cerrado.  
158 Conforme descrito no capítulo anterior, Alcione é contramestra da Associação de Capoeira Angola Dobrada 
(ACAD) em Belo Horizonte, mesmo grupo que organiza o encontro Filosofia Natural do Cerrado. Ela faz parte 
do grupo de pessoas que adquiriram terrenos na região de São Gonçalo do Rio das Pedras (MG), estando presente 
e contribuindo com a realização de grande parte dos encontros ali realizados.  
159 No caso da mestra Gegê, ela ainda possuía somente o título de contramestra no momento da pesquisa de campo.  
160 Mais informações sobre as mulheres entrevistadas ver: “APÊNDICE G – Tabela de Eventos, Convidados/as, 
Entrevistados/as e Participantes”. 
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capoeira) sobre os desafios que já vivenciaram ou que observam em relação às mulheres na 

capoeira161 e no Kilombo mais especificamente.  

Durante o tempo em que permaneci no Kilombo, foi latente a presença feminina para a 

manutenção dos diversos trabalhos, incluindo os mais pesados fisicamente, assim como os mais 

leves e os trabalhos domésticos. Pude aprender um pouco nessas variadas funções, desde 

manejar ferramentas para trabalhar a terra, técnicas de plantio, pisar o barro para fazer adobe, 

artes de mosaico e pintura, cozinhar para grande quantidade de pessoas, entre muitas outras 

coisas.  

No entanto, ainda que haja uma rotatividade e acordo quanto a participação de todos que 

estejam no Kilombo nas funções de limpeza da casa e de cozinhar, o que pude observar e escutei 

nos relatos das voluntárias é que geralmente são as mulheres quem mais assumem as funções 

domésticas. Quanto aos trabalhos externos, as mulheres geralmente se responsabilizam pelo 

cuidado da horta, enquanto os homens costumam se responsabilizar mais por trabalhos mais 

pesados como a bioconstrução, roçagem, etc.  

Quando questionadas especificamente sobre as assimetrias entre os gêneros no Kilombo 

Tenonde, metade das pessoas (dentre elas, quase todos eram homens e apenas uma mulher) 

disseram que a participação de homens e mulheres é igualitária, que não há distinção de gênero 

com relação à distribuição dos trabalhos e atividades diárias. A outra metade das entrevistadas, 

agora todas mulheres, consideram haver uma sobrecarga de trabalho para as mulheres, 

especialmente no que diz respeito às tarefas domésticas e à organização e responsabilidade 

pelas atividades diárias. Uma delas apontou que apesar de as mulheres ficarem mais 

responsáveis pelas atividades diárias, os homens é quem possuem maior poder: 

[...] agora, nesse momento, as mulheres é que ficam mais responsáveis pelo 
dia-a-dia, como quase todas as famílias e comunidades (riso). Mas, como em 
muitas comunidades, também, é o homem que fica, ahm... acima de tudo 
(sorri). 

A casa eu acho que a mulher acaba se dedicando mais, então eu acho que a 
mulher fica sobrecarregada, o cuidado com a casa acaba caindo para ela. Os 
homens que tem uma companheira aqui, acabam participando mais dos 
trabalhos da casa, porque a companheira insere ele no processo. 

Quando eu cheguei sobretudo, as mulheres eram quem puxavam as atividades 
do Kilombo, que trabalhavam mais, organizavam, mais responsáveis. 

 

																																																								
161 Optei por não identificar as falas de cada mulher nesse momento, como forma evitar uma exposição pessoal e 
respeitar a ética na pesquisa. 
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Ainda sobre essa questão da divisão dos trabalhos no Kilombo, um dos homens que disse 

que considera essa divisão igualitária, expressa uma visão sexista ao identificar o que seria 

“trabalhos de homens e de mulheres”, mesmo quando ele diz reconhecer que essas divisões se 

dão em função do machismo em nossa sociedade, em sua própria fala ele se trai e expressa uma 

incorporação da ideia, quando responde se há diferença entre os gêneros na divisão dos 

trabalhos: 

Acho que não [tem muita diferença], até porque a proposta das atividades é 
misturar, mulheres trabalharem em trabalhos de homens e homens em 
trabalhos de mulher. Porque tem homem que vai pra cozinha, cozinhar. Não 
que isso seja um trabalho só de mulher, mas com a sociedade machista que 
existe, isso lá não rola muito, porque é divido as tarefas por igual. Já teve 
muita mulher que me ajudou na bioconstrução e homem que não quis 
trabalhar comigo na bioconstrução, e preferiu ficar em volta da casa, fazendo 
alguma coisinha, que são serviços denominados “de mulheres” (risos). 

	
Uma das mulheres voluntárias entrevistadas162, ao contrário, observa justamente que no 

Kilombo, e em sua experiência no Brasil, há uma divisão marcada entre atividades que seriam 

somente para homens. Ela diz que atividades que ela gosta e sabe fazer, como subir em 

coqueiros, carregar pedra grande e cortar árvores com motosserra, causam uma estranheza se 

feitas por mulheres no local, de modo que ela optou por não fazer certos tipos de atividades 

como o uso de motosserra, pois “somente os homens aqui que usam a motosserra e usam essas 

máquinas”. Ela diz que seu desafio como mulher tem sido:  

... continuar a fazer do meu jeito, o que é confortável para mim, porque eu 
gosto, mas sem chamar a atenção. Ficar equilibrada, assim... ficar feminina, 
como eu quero, como eu sou, mas também fazendo as minhas coisas que eu 
gosto, eu gosto dessas coisas que aqui são para os homens, ou aqui no Brasil, 
ou aqui nesse lugar. 

	
Apenas uma das mulheres entrevistadas esteve no Kilombo em um momento em que 

havia mais homens que mulheres. Ela não apontou a existência de uma sobrecarga de trabalho 

e responsabilidades com as mulheres, porém em sua opinião os homens possuem mais 

oportunidades e são mais respeitados que as mulheres e as mulheres encontram mais obstáculos 

no cotidiano do Kilombo Tenonde:  

Porque os homens, mesmo os que não são bem machistas, eles também são 
parte do grupo, dos homens, que tem mais oportunidade que as mulheres e 
são mais respeitados que as mulheres [...]. Acho que as mulheres têm mais 
obstáculos no cotidiano do Kilombo que os homens. 

																																																								
162 Mulher Norte Americana.  
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[...] eu, como encarregada da horta, já me aconteceu de que muitas pessoas 
que chegam no Kilombo não me respeitam, não acreditam no que eu falo, só 
acreditam se a mesma coisa é falada por Cobrinha ou Dó. 

	
Essa fala toca na questão das relações de poder, no momento em que a opinião de uma 

mulher sobre algo que ela é a principal autoridade, não é considerada por outro homem, por 

este considerar somente a opinião de outro homem. A mesma questão do descredenciamento 

da fala da mulher foi apontada por outra mulher: “algumas pessoas não escutam as mulheres 

como escutam os homens [...]”. 

Essas questões são parte da herança da nossa sociedade patriarcal, em que aos homens se 

destinava o gerenciamento das riquezas, enquanto às mulheres cabia toda a responsabilidade 

com as funções domésticas, filhos, etc., tendo que se submeter ao poder masculino. O 

patriarcado define a existência da mulher pelo poder paterno. Esse modelo conformou a família 

“tipo” (burguesa), que orientou o modelo jurídico em nosso país a partir do séc. XIX, no qual 

ao homem atribuiu-se a função de gerenciador da riqueza e o lugar do provedor. Saffioti  nos 

ajuda a entender essa ideia quando define o patriarcado a partir de Hartmann (1979) como “um 

pacto masculino para garantir a opressão de mulheres” (SAFFIOTI, 2006, p.7): 	

As relações hierárquicas entre os homens, assim como a solidariedade entre 
eles existente, capacitam a categoria constituída por homens a estabelecer e a 
manter o controle sobre as mulheres. Há, sem dúvida, uma economia 
doméstica, ou domesticamente organizada, que sustenta a ordem patriarcal. 

	
Outra questão apontada por algumas entrevistadas, que também se relaciona a este 

modelo patriarcal, foi a dificuldade de se construir um relacionamento de amizade com homens, 

uma vez que muitos vêm a mulher como objeto sexual. Uma voluntária apontou essa questão 

dentro do Kilombo e outra apontou nas redondezas: 

Também tem que contar a questão que como mulher no Kilombo você muitas 
vezes fica sendo a carne do rebanho. Então, por exemplo, as amizades com 
homens não é algo que acontece. 

Só em questão dos homens, que... não somente os que ficam aqui, com quem 
eu to convivendo, mas alguns homens que passam aqui, e não respeitam 
mulheres bem, né (sorriso triste), eu senti várias vezes que é assim, querem 
fazer sexo, e mulheres são para o sexo, e não respeita [...]  

	
Importante ressaltar que duas das mulheres entrevistadas relataram esse tipo de situação 

acontecendo neste local. Podemos tomar esses exemplos como situações muito recorrentes nos 

diversos espaços em que transitamos na sociedade brasileira, incluindo o espaço da capoeira 

(levando em conta minha experiência como mulher e as experiências de várias mulheres com 
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as quais convivo e converso), tornando-se algo muitas vezes naturalizado e não questionado 

pelas pessoas, tanto homens como mulheres.  

A falta de espaços para discussão desse tema foi apontada em alguns relatos pelas 

mulheres entrevistadas. De acordo com nossa vivência em campo, confirmamos essa ausência 

de espaços de reflexão sobre as relações e assimetrias de gênero. Considerando que seria parte 

do ethos da capoeira, ao constituir-se como uma luta pela liberdade, a postura antirracista, 

antissexista, anti-xenofóbico e anti-LGBTfóbico, chamamos atenção para a importância da 

inclusão dessas reflexões nesses espaços. Ressaltamos o protagonismo da Fundação 

Internacional de Capoeira Angola (FICA) 163, também fundada pelo mestre Cobra Mansa, na 

realização de vários encontros de mulheres, embora seus reflexos não tenham sido verificados 

nos eventos Permangolas.  

Na visão de algumas mulheres que vêm participando de eventos e atividades no Kilombo 

como responsáveis por ministrar oficinas ou como capoeiristas antigas há, por um lado, um 

estímulo por parte do mestre Cobra Mansa para a autonomia das mulheres e confiança em 

trabalhar em conjunto, por outro lado, apontam também a falta de um espaço para discussões 

sobre as questões de gênero e um maior reconhecimento e empoderamento das mulheres: 

É perceptível a presença forte da mulher no Kilombo Tenonde, algumas sendo 
responsáveis por atividades, mas ainda assim, não são propostas discussões 
relacionadas à questão de gênero, seja na permacultura ou na capoeira.  

[...] no Kilombo, Cobrinha dá muita autonomia e confiança para trabalhar 
junto, independente do gênero. Ainda assim, vejo, nesses espaços, em muitos 
momentos, homens sendo reconhecidos ou empoderados colocando a mulher 
em segundo plano.  

 

Observamos, assim, a complexidade existente na questão das relações de gênero e nas 

percepções de cada pessoa sobre o tema. Se, por um lado, a prática e filosofia da capoeira e 

espaços como o Kilombo Tenonde são propícios para a expressão e o desenvolvimento singular 

de cada pessoa, o autoconhecimento, a autoestima, por outro lado ainda nos deparamos com 

situações diversas, ainda opressoras e desvantajosas para as mulheres. Diante das reflexões 

levantadas, apontamos para a importância e a latência de serem abertos espaços de discussão 

																																																								
163	Conforme comentado anteriormente e descrito na biografia do mestre Cobra Mansa (item 1.1.1. deste 
trabalho), o Kilombo Tenonde não corresponde a um núcleo da Fundação Internacional de Capoeira Angola – 
FICA, sendo uma instituição de outra natureza, porém, esta se encontra inevitavelmente vinculada ao Kilombo 
Tenonde por meio da própria figura do mestre Cobra Mansa, que segue sendo liderança em ambas as 
instituições. 	
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sobre as questões de gênero no universo da capoeira, considerando-se seu propósito maior de 

ser uma luta pela liberdade.  

Marcada a visão e a invisibilidade das mulheres em campo, assim como seus anseios de 

ocupação de espaços e os seu não-lugar, vejamos agora como acontecem os eventos 

Permangola, no Kilombo Tenonde, para a partir dele pensar conexões e articulações com outros 

eventos e trabalhos de capoeira na natureza.  

 

2.4. PERMANGOLA: ENCONTROS DE PERMACULTURA E CAPOEIRA 

ANGOLA NO KILOMBO TENONDE 

 

Os encontros Permangola, no Kilombo Tenonde, vêm reunindo anualmente capoeiristas 

vindos de diversas regiões do planeta, pessoas interessadas e com experiência nos 

conhecimentos da capoeira angola e da permacultura, agrofloresta, construções naturais e em 

busca do contato com a natureza.  

Mestre Cobra Mansa conta que o primeiro encontro, em 2007, reuniu cerca de 20 pessoas, 

muitas vindas dos EUA, para o evento de capoeira da FICA em Salvador. A partir do segundo 

encontro, em 2008, passou a ser chamado Permangola – união entre a permacultura e a capoeira 

angola, por sugestão de Isabel Modercin164. Em uma de nossas conversas, mestre Cobra Mansa 

falou o motivo de ter pensado em unir a permacultura e a capoeira angola: 

Quando as pessoas perguntam por quê permangola. Quando eu estudei a 
permacultura, aqueles princípios, eu olhei e falei: isso aí é capoeira, tem tudo 
a ver com capoeira angola: observar. Respeitar o outro, respeitar o ser 
humano. Respeitar a diversidade. (Mestre Cobra Mansa)165 

	
Dando continuidade à ideia e aos trabalhos realizados no Permangola, passou-se a realizar 

também uma versão menor do evento, o Permangolinha, sendo menos dias de programação e 

uma quantidade menor convidados externos para darem oficinas e de participantes. Alguns 

dados sobre o desenvolvimento dos eventos ao longo dos anos foram sistematizados por 

Abayomi Mandela Silva Félix (2014, p.97): 

A evolução do Permangola em seu período de existência, cinco (05) anos [até 
2013], apresenta a realização de oito (08) eventos, sendo seis (06) 

																																																								
164 Capoeirista e bióloga que vem participando desde então, dando oficinas sobre a criação de abelhas sem 
ferrão. 
165 Entrevista realizada para esta pesquisa durante o Permangola Minas, em dezembro de 2012.  
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Permangolas e dois (02) Permangolinhas. Neste período o crescimento no 
número de participantes foi de 224%. Neste período registrou-se a 
participação de pessoas de vinte e quatro (24) países diferentes 166 . A 
participação das pessoas ligadas à Rede Social da Capoeira Angola, apesar de 
certa resistência inicial, aumentou de forma significativa. Por fim, a 
quantidade de pessoas que participaram de um dado Permangola e resolveram 
participar de eventos posteriores aumentou de seis (06) pessoas, no ano de 
2010, para vinte e duas (22) pessoas, em julho de 2013, sendo que em janeiro 
de 2013 este número foi de trinta (30) pessoas. 

	
Observamos um crescimento considerável de participantes nos eventos, ao longo dos 

anos, assim como vem sendo crescente a porcentagem de capoeiristas e de pessoas que 

retornaram ao Permangola, tendo participado de edições anteriores. Foi crescente também a 

quantidade e diversidade de instrutores e atividades, bem como percebeu-se uma melhoria na 

organização do evento e estrutura do lugar167. 

Ao longo dos oito anos de realização do Permangola, veio se formando uma equipe de 

pessoas que organizam e ministram as oficinas, junto com o mestre Cobra Mansa. A fala de 

Isabel Modercin, uma das componentes dessa equipe, que participou de quase todos os eventos 

Permangola, expressa sua visão em relação às transformações ocorridas no Kilombo e nos 

encontros: 

Em termos de quem olha de fora, a estrutura, as plantações, a própria 
dinâmica do Permangola, evoluiu muito. Eu me lembro que aquela 
agrofloresta que tem do lado esquerdo de quem tá chegando, era um pasto. E 
em pouco tempo, pouco tempo. Eu não fui ao Permangola quando a Janaína 
nasceu, em 2010, e quando eu fui de novo tava ali. Interessante que eu sempre 
aprendi na escola que o pasto demora uns 50 anos pra regenerar, que é uma 
coisa terrível, que o solo fica muito pisoteado, e assim, num instante. E no 
começo a gente errava muito, a gente tentava várias coisas, todo mundo que 
chegava dizia que sabia fazer uma técnica diferente, de filtro, disso, ou 
daquilo, e a gente experimentava tudo, fazia tudo[...] 

	
Além de serem ricos momentos de interação e troca de conhecimentos, os eventos são 

oportunidades de reunir muitas pessoas, fazendo trabalhos de mutirões, para se desenvolver os 

projetos do Kilombo, principalmente nas áreas de bioconstrução e agrofloresta. A manutenção 

e continuidade das ações durante o ano depende da presença de voluntários no Kilombo, que 

tem sido frequente168. 

																																																								
166 “Este valor está sub-representado, pois não foi possível ter acesso aos arquivos de todos os eventos”. 
(MANDELA, 2014, p.97) 
167 Ver APÊNDICE B – Local de Origem dos Participantes do Permangola (2009 a 2013). 
168 Nos últimos anos tem-se permanecido um grupo de cerca de dez pessoas vivendo como voluntárias ao longo 
do ano, de forma transitória (alguns partem e outros chegam). 
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A sétima e oitava edições do Permangola, realizados em janeiro de 2012 e 2013, 

respectivamente, reuniram em torno de 80 pessoas, sendo aproximadamente 2/3 de capoeiristas 

e 50% de estrangeiros, além de cerca de 10 crianças. Durante os encontros, a programação 

contou com uma diversidade de atividades, como:  

•  Oficinas teórico-práticas de: introdução à permacultura, bioconstrução, manejo de 

abelhas, minhocário, energias renováveis, agrofloresta169, plantação de mudas, construção de 

canteiro de ervas em mandala, tintas naturais, confecção de instrumentos (pífanos, caxixis e 

berimbaus), mosaico, percussão, etc; 

Foto 12 – Oficina de Agrofloresta com Dó – Permangolinha 2012 

 

Fonte: Foto Yasmine  

																																																								
169	“[…]	sistema de produção que imita o que a natureza faz normalmente, com o solo sempre coberto pela 
vegetação, muitos tipos de plantas juntas, umas ajudandos as outras, sem problemas com “pragas” ou “doenças”, 
dispensando o uso de venenos”. Disponível em: http://www.ipoema.org.br/ipoema/home/conceitos/saf/ - Acesso 
em: 26/05/2016.	
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Foto 13 – Bioconstrução em superadobe (casa azul) – Permangola 2012 

 

 

Foto 14 – Bioconstrução em superadobe (casa azul)  – Permangola 2013 

 

Fonte: Foto Åsa Gustavii 

 

•  Palestras: ferramentas do campo, eletricidade na fazenda, plantas medicinais, etc;  
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•  Treinos e rodas de Capoeira Angola;  

Foto 15 – Aula de Capoeira Angola com mestre Cabello - Permangola 2013 

 

Fonte: Foto de Iyabo Ruramai 

 

• Ritual indígena: sauna sagrada (Temaskal170);  

Foto 16 – Construção do Temaskal (sauna sagrada) – Permangola 2012 

 

Fonte: Foto Åsa Gustavii 

																																																								
170 “O Temaskal ou Temaskali, também conhecido como sauna sagrada ou sweat lodge, é um ritual das tradições 
dos índios norte-americanos e dos povos inca, maia e tolteca” (Disponível em: http://www.ish.org.br/temaskal.htm  
Acesso em: 10/04/2016). No Kilombo Tenonde, é feita uma construção coletiva de uma tenda em formado 
arredondado, utilizando-se beribas ou outras madeiras amarradas com cordas na estrutura e folhas de bananeira, 
palmeira, ou panos para a cobertura. Ao lado de fora, é feita uma fogueira onde se esquentam pedras grandes, que 
são colocadas ao centro, dentro da tenda. As pessoas sentam-se em círculo ao redor das pedras e são realizadas 
seções de purificação, guiadas por um líder, iniciado na tradição do ritual (no caso dos rituais realizados no 
Kilombo, Gonzalo e o mestre Cobra Mansa são geralmente os responsáveis). Há uma série de recomendações a 
serem seguidas pelos participantes antes e após o Temaskal. 
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• Momentos espontâneos de integração, lazer e cultura, como os banhos de rio, as rodas 

de música, sambas de roda, futebol com a comunidade do Bonfim;  

Foto 17 – Momento de integração no rio – Permangola 2012 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

•  Alimentação natural, com grande parte dos alimentos produzidos no Kilombo. 

 

Os eventos tiveram a duração de uma semana intensiva em atividades. Os momentos em 

que se reunia a maioria das pessoas, sem haver outra atividade paralela, eram os treinos de 

capoeira diários pela manhã (entre 5h e 7h) e, principalmente, as rodas de capoeira à noite, 

realizadas no Kilombo. No sábado, véspera de terminar o evento, é realizada a roda de capoeira 

no vilarejo do Bonfim, seguida por um samba-de-roda e apresentações de “talentos” dos 

participantes do evento. Esses foram os momentos de maior integração com a comunidade 

local. Vemos assim o potencial da capoeira na união e integração das pessoas, tanto para a 

criação de uma rede de âmbito internacional, quanto na aproximação com a comunidade local.  

Os(as) participantes tinham a liberdade para escolher a atividade que iriam participar, 

podendo ainda aproveitar a natureza local, como nos banhos de rio (onde encontra-se uma argila 

medicinal), momentos propícios para a interação entre os participantes. A programação 

detalhada de cada dia é feita durante o encontro, pela equipe organizadora, de acordo com o 

ritmo do grupo, sugestões de atividades que possam ser assumidas por cada um e as 

possibilidades e necessidades do local. O princípio da ginga pode ser aqui observado desde a 
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forma de organização do evento, ao proporcionar uma grande flexibilidade no planejamento 

das atividades, de acordo com a diversidade das pessoas presentes. 

 

2.4.1. Motivações para participar do Permangola 

O Permangola agregou uma diversidade de pessoas, que chegaram por motivações 

diversas. A maior parte das pessoas (em torno de 80%) eram capoeiristas e foram 

prioritariamente pela capoeira e especialmente para aprender com o mestre Cobra Mansa. 

Muitas buscavam aprendizados ou conhecer mais sobre ambas – capoeira e permacultura, 

alguns(mas) capoeiristas tinham a curiosidade de saber sobre a integração entre capoeira e 

permacultura, ou sobre o próprio estilo de vida levado pelo mestre Cobra Mansa. Outros(as) 

foram exclusivamente pela capoeira e lá chegando tiveram o primeiro contato com a 

permacultura. Outras pessoas foram exclusivamente pela permacultura e acabaram conhecendo 

e praticando a capoeira. 

Dentre os/as entrevistados/as, algumas pessoas construíram uma relação mais duradoura 

com o Kilombo Tenonde, participando de vários eventos em anos diferentes, assumindo uma 

posição de liderança, ministrando oficinas, trabalhando para a estrutura do local, ou assumindo 

uma função como a de fazer registros artísticos-fotográficos dos eventos.  

A figura do mestre Cobra Mansa, muito conhecido no universo da capoeira, tanto no 

Brasil como internacionalmente, é um dos fatores mais fortes de motivação das pessoas que 

chegam ao Kilombo Tenonde, tanto para os eventos como em outro momentos cotidianos, como 

expresso em alguns depoimentos: 

Cobrinha é um dos melhores mestres do mundo e é muito bom vê-lo e também 
aprender sobre permacultura e essa ideia de unir a filosofia da capoeira 
angola e da permacultura, com sua ideia de sustentabilidade, e viver em 
harmonia e respeitando o meio ambiente171. (Mayse, Inglaterra, tradução 
nossa) 

Eu acho que vim [pela primeira vez ao Permangola] por causa do Cobrinha, 
e eu pensei que seria majoritariamente capoeira 172 . (Anja, FICA-Suécia, 
tradução nossa) 

																																																								
171	Depoimento original: “Cobrinha is one of the best mestres in the world and its great to see him and also to 
learn about permaculture and this idea of its entire philosophys of capoeira angola and permaculture, witch his 
idea of sustainability, and living in harmony with the environment and to respect”. (Entrevista realizada para esta 
pesquisa, arquivo pessoal). 
172 Depoimento original: “I think I went because of Cobrinha, and I thought it was most capoeira. But, I don’t 
mind being on the countryside, I do like it too, I don’t have the oportunity to grow things where I live, in Stolkhom. 
[...] Then, when I was there, I really liked the place, and that’s why I ‘ve returned, and that’s why I’m returning 
every year”. (Entrevista realizada para esta pesquisa, arquivo pessoal).	
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Reconhecemos o carisma do mestre Cobra Mansa e percebemos que chega a ser criada 

uma imagem idealizada da sua figura, como vemos no primeiro depoimento: “Cobrinha é um 

dos melhores mestres do mundo e é muito bom vê-lo”, e também escutamos e percebemos de 

muitos capoeiristas que ficam encantados e impressionados com a sua figura. Muitos 

capoeiristas motivaram-se, portanto, pela oportunidade de ter momentos de vivências ao lado 

dele e dentre estes, muitos se surpreendem ao conhecer outros aspectos da vida do mestre Cobra 

Mansa, para além da capoeira, como seu trabalho com a permacultura. Outros já buscam o 

contato próximo com o mestre justamente para aprender e vivenciar não somente o que diz 

respeito à prática da capoeira, mas a sua filosofia e prática de vida, no Kilombo.  

Algumas pessoas buscavam aprender e conhecer mais sobre a integração entre capoeira 

e permacultura, em suas filosofias, harmonia, respeito com o ambiente, sustentabilidade. No 

relato seguinte, por exemplo, a participante pontua o caráter comunitário e pluricultural da 

experiência, que é vista como um modelo alternativo de vida: 

[Eu vim pela] combinação entre a permacultura e a Capoeira Angola. Eu 
gosto muito de capoeira e li sobre isso. Mas também, somente pegando o 
aspecto musical, o aspecto comunitário, a alternativa para uma forma de vida 
diferente, mas mais como uma rede social[...] Sim, e eu acho que as pessoas 
de alguma maneira entendem umas às outras de forma diferente, e isso é 
multicultural também[...] (Katja. Tradução nossa)173 

	
Outras, ao buscarem conhecer essa integração entre capoeira e permacultura, buscam, 

mais profundamente, uma referência de um modo de vida alternativa, questionando os padrões 

da vida urbana capitalista. Há uma busca por transformação, tanto em relação ao contexto em 

que a maioria de nós ainda vivemos, quanto de uma transformação mais interior e subjetiva, 

como expresso nos seguintes relatos:   

[Ao responder por que decidiu retornar ao Permangola]: Porque eu acho que 
é uma coisa do futuro. A sociedade precisa de um modelo novo de vida. A 
gente não pode continuar nessa loucura de gastar[...] matar o planeta. Não 
tem escolha, o ser humano tem que mudar esse hábito e acho que o futuro do 
mundo é  o de aprender a viver de novo na união com a natureza como a nós 
mesmos, porque somos a vida, a gente não pode fugir dessa verdade! (Dimitri, 
FICA-BA, martinicano). 

[...] [eu] vim ao Permangola porque sei que é um lugar onde passo bem, que 
tem boas pessoas, que aprendo coisas, que transforma. A experiência que tive 

																																																								
173 Depoimento original: “The combination of permaculture and capoeira angola. I really love capoeira and I 
read a lot about it. But also, just take the music aspect, the community aspect, the alternative to a different form 
of living, and building a community that is not based on, you know, kind of a capital, but more of a social 
networking… Ya, and I think… people kind of understanding each other diferently, and it’s multicultural as well. 
[...]. And then you have all this people coming from different backgrounds, so it’s an amazing community”. 
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foi muito transformadora. Bem e por isso estou aqui outra vez (Dinah, 
Argentina). 

	
Outras motivações mais específicas expressas nos depoimentos foram, por exemplo: 

aprendizados em construção sustentável, sustentabilidade, capoeira (história e prática na 

natureza); a vivência no campo, o plantar; participação em uma sequência de eventos de 

capoeira; música; o tipo de relação comunitária, intercultural, em rede, o espírito de 

camaradagem e sinceridade e ainda por ser um espaço de conhecimentos para os(as) filhos(as).  

Uma característica marcante no Permangola 2013, mais que no ano anterior, foi a 

presença de muitas pessoas ligadas às artes, culturas, danças e músicas de suas regiões, como 

um grupo de pessoas de recife, que ensinou e realizou uma apresentação de frevo, tocando e 

dançando; um congolês, que ensinou e apresentou sua dança africana; um martinicano, que 

apresentou a Ladja, junto com uma parceira também da Martinica. Percebemos aqui a ginga, 

na abertura e flexibilidade proporcionada pelo encontro para a expressão das singularidades 

diversas de cada pessoa e suas referências culturais. 

 

2.4.2. Relação Capoeira – Permacultura  

Um trecho do caderno de campo de nossa pesquisa, publicado no blog174 do Kilombo 

Tenonde conta um pouco da experiência do Permangola 2012, em que os aprendizados 

acontecem de forma integrada entre as atividades com o corpo, o contato com a natureza, 

conhecimentos teóricos, a integração e troca de conhecimentos entre as pessoas: 

Acordamos às 6h da manhã com o som do berimbau, chamando. Dava para ouvir de toda 
a área do camping. Treinamos com o mestre Cobra Mansa, o salão que não é pequeno estava 
cheio de duplas jogando e a bateria formada, revezando entre os que tocavam e jogavam. 
Acordamos com aquele axé gostoso, o corpo despertando e já ficando pronto para o dia de 
trabalho.  

Ao final do treino, o mestre falou da programação do dia na roda de partilha. Depois, 
tomamos um banho de rio e um delicioso café da manhã, com frutas orgânicas do Kilombo, 
mingau, pão integral, etc.  

Ainda na parte da manhã, tivemos a segunda parte do curso de Introdução à 
Permacultura, com Gonzalo e Seré. Primeiramente, foram discutidos os 3 princípios éticos da 
permacultura, em placas, no meio da roda: 

- ÉTICA 1) Cuidado com a Terra 
- ÉTICA 2) Cuidado com os seres humanos 

																																																								
174 Disponível em: www.kilombotenonde.com/blog. Acesso em: julho de 2012. 
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- ÉTICA 3) Cuidado com a distribuição de excedentes 
 Saímos para reconhecer a área do Kilombo, pensando em como poderíamos 

compreendê-la em diferentes zonas, segundo os conceitos da permacultura.  
Passamos nos arredores da casa, no galinheiro, no local de criação de abelhas, sempre 

com muitas informações sobre as funções e benefícios de cada elemento do sistema. 
Fomos na horta e aprendemos várias coisas sobre como plantar uma horta dentro dos 

princípios da diversidade, como utilizar as propriedades das plantas para repelir insetos 
maléficos e atrair os benéficos, os possíveis formatos de uma horta, seguindo as formas da 
natureza, etc. 

Passamos pela casa azul, que vem sendo um local com experiência de diversos tipos de 
construção, como o adobe e o super-adobe. 

Por último, fomos conhecer a agrofloresta e tivemos uma aula sobre seu plantio e 
manejo. 

 
A relação entre a capoeira e a permacultura acontecia de diversas formas, por exemplo, 

durante as discussões teóricas sobre a permacultura, relacionando-a à capoeira; ou durante os 

trabalhos de plantio e de bioconstrução, nos movimentos corporais, como pisar o barro. Na 

avaliação de uma das parceiras, ela considera que poderia haver ainda maior integração entre 

capoeira e permacultura, por exemplo durante trabalhos como pisar o barro, incorporando 

cantigas e danças, como acontecia antigamente com os cantos de trabalho: 

[...] da capoeira com a permacultura, que era disso que a gente tava falando, 
como a gente pode cada vez mais integrar, não só a parte subjetiva, mas 
talvez, não sei, se a gente pudesse cantar músicas de capoeira enquanto 
trabalha, ou logo depois de construir alguma coisa fazer uma roda em 
comemoração, alguma maneira de que não tivesse tão dissociado, eu acho 
que é um desafio do permangola para todos nós que estamos envolvidos com 
isso. (Isabel Modercin175) 

	
Podemos pensar essas inter-relações entre capoeira e permacultura na parte “subjetiva” 

no que diz respeito aos sentidos dos trabalhos coletivos em ambos, ao respeito aos ciclos 

naturais, a importância da observação, a busca pelo autoconhecimento, na interação com a 

nossa própria natureza e a natureza da qual fazemos parte.  

Os treinos de capoeira angola pela manhã trabalhavam o sentido de resistência, o acordar 

e cuidar do próprio corpo, a integração e o sentimento gratificante ao começar o dia “no ritmo 

do berimbau”. Mas a capoeira não acontecia somente durante os treinos pela manhã e as rodas 

à noite, pois podia ser vivenciada a cada andar, respirar, no relacionar com a natureza, com os 

																																																								
175 Entrevista concedida para esta pesquisa e para o vídeo documentário sobre o Permangola 2013. 
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outros e consigo mesmo, nas mais diversas atividades, pois incorporada, tornada um jeito de 

ser.  

Os participantes do Permangola em 2012 e 2013 expressaram de formas diversas o seu 

entendimento sobre a integração capoeira-permacultura. Algumas pessoas fizeram uma 

associação mais direta em relação aos materiais utilizados na construção dos instrumentos da 

capoeira – especialmente, a madeira e cabaça para fazer o berimbau e o material para fazer 

caxixi – pensando em como utilizá-los de forma sustentável, utilizar materiais recicláveis, 

plantar cabaças de forma combinada com outras plantas (o que foi feito durante uma oficina de 

agrofloresta durante os eventos), etc.: 

[...] é uma participação da capoeira e do capoeirista que deixa de ser apenas 
um jogador de capoeira e mesclar alguma coisa a mais na capoeira sem 
descaracterizá-la, né. Por exemplo, a confecção de um instrumento é uma 
permacultura também. Vem aí desde uma madeira que você vai ter que tirar 
numa lua certa. Nascer ali. Pra mim já começa ai essa fusão da permacultura 
e da Capoeira Angola[...] (Leninho, artesão e contramestre da FICA-GO). 

A permacultura é você ter o cuidado com a natureza, o cuidado com o seu 
ambiente. Então você é capoeirista, se você é angoleiro tem que ter essa 
consciência que você tem que cuidar do planeta, tem que ter essa consciência 
que para você fazer um berimbau tem que tirar biriba da mata, você tem que 
ter essa consciência que se você não proteger a mata as biriba vão acabar. 
(Dó). 

	
Alguns destacaram a questão da saúde e do autocuidado, relacionado ao cuidado com o 

planeta com o meio ambiente, e o cultivo e cuidado com a comunidade, que estão relacionadas 

às duas primeiras éticas da permacultura (Cuidado com a Terra e Cuidado com os seres 

humanos): 

Para jogar capoeira você tem que estar saudável, é bom saber sobre plantas 
medicinais, ter cuidado com sua saúde [...]. Eu acho que é parte disso, cuidar 
da Terra, cuidar de si mesmo176. (Joe, EUA, tradução nossa). 

Tem a ver com o cultivo de si mesmo [self], o cultivo da comunidade177. 
(Katja, EUA, tradução nossa). 

	
Outros destacaram os aspectos da ancestralidade e espiritualidade encontrados em ambas, 

capoeira e permacultura:  

 

																																																								
176	Depoimento original: “Playing capoeira you have to be healthy, is good to know about medicinal plants, take 
care of your health. Mestre Cabello, Mestre Cobrinha, they’ve taken care of their healthy, trhough eating organic 
food, doing the right thing. So, if you play capoeira you have to take care of your health. I think it’s part of it, take 
care of the Earth, take care of your own self, so”.	
177	Depoimento original: it’s about the cultivation of self, the cultivation of community 
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[...] a permacultura e a capoeira angola, eu acho que se encontraram muito 
bem, assim. Perfeitamente. Essa coisa da ancestralidade, da cultura popular, 
do trabalho pessoal, da cultura como constante movimento, transformação, 
essa coisa do antigo e do novo. (Luan, SP) 

[...] a prática da permacultura é algo ancestral, muito antigo assim, do modo 
como os povos primitivos eles administrarem, eles viverem num lugar duma 
terra, num lugar natural e é muita observação, é muita relação assim de, sabe 
de observação, de sentir a permacultura é um pouco disso. [...] a capoeira 
angola é muito de expressão corporal, de movimento do vento, das árvores, 
dos bichos, e a permacultura, né, a questão da integralidade das coisas[...] 
algo que é bem da essência da capoeira angola, ancestral [...] (Cacau, 
instrutor de permacultura do Kilombo Tenonde, Salvador/BA). 

	
Uma participante, que também ministrou oficinas de agrofloresta, destacou a valorização 

de conhecimentos ancestrais em ambas as artes – capoeira e permacultura, relacionando esses 

conhecimentos ancestrais a uma maior conexão com a natureza, ressaltando o pensamento de 

que somos parte da natureza:  

Acho que é uma relação que pode dar bons frutos se essas redes continuarem 
se abrindo e se unindo.  Em ambas as artes, há uma busca, valorização e 
multiplicação de conhecimentos ancestrais, que envolvem uma maior 
conexão com a Natureza e suas forças e nós somos parte disso. 

	
Relacionada à ideia da ancestralidade, foi apontada também a ideia da resistência, que 

parte do aspecto ancestral e tradicional da prática da capoeira e das práticas que fundamentam 

a permacultura, como forma de questionar as práticas modernas que são degradantes ao planeta 

e aos seres humanos: 

No caso da capoeira angola, eu vejo o lance da resistência, o lance de pegar 
um conhecimento anterior, ancestral, utilizar ele nos dias modernos, assim. 
Então, tem aquela coisa da autonomia, de você ter o direito de criar coisas, 
o direito de escolher o que quer fazer. Não sei, eu vejo o lance de liberdade 
mesmo assim [...] (Abayomi, capoeirista e pesquisador, Brasília). 

E eu acredito que assim tem a questão claro da capoeira estar ligada à 
natureza, esse contato com a terra, da tradição africana que já traz isso no 
seu dia a dia nas suas práticas mas eu acho que uma coisa comum entre esses 
dois movimentos. Além disso, dessas questões da dependência incondicional 
e coletiva da natureza e das matérias que a natureza oferece, é a questão 
assim de ser dois movimentos de resistência. Acho que a permacultura e a 
Capoeira Angola são dois movimentos de resistência. Resistência ao sistema. 
Resistência a certas práticas modernas às quais a gente contesta e busca 
aproveitar uns conhecimentos que já vem de um passado mais longo 
(Fabrício, FICA-Alto Paraíso/GO) 

	
Outros/as participantes apontaram o aspecto corporal como a ligação entre a permacultura 

e a capoeira. Alguns utilizam-se do termo “sustentabilidade”, porém em um sentido diferente 

da concepção criada na perspectiva ocidental capitalista, como bem aponta a autora Lara Costa, 
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segundo a qual essa perspectiva está centralizada no Homem, o que “significa também uma 

superioridade, na qual o homem está hierarquicamente acima da natureza”. (COSTA, 2011, 

p.17). Segundo ela, esta é a lógica na qual se criou o conceito de “desenvolvimento sustentável”. 

E acrescentamos que este conceito é também criticado por fazer parte da lógica de uma 

sociedade excludente, pautada pela exploração e pelo consumo, sendo utilizado para manter a 

existência dessa mesma lógica. Já nos depoimentos aqui analisados, a ideia de sustentabilidade 

aparece relacionada a outro contexto, em que corpo e natureza devem ser pensados de forma 

conectada – sustentabilidade do corpo e do planeta: 

O pessoal todo tá falando ancestralidade, mas só porque tá bonito falar. 
Sustentabilidade, reciclagem, ancestralidade, linhagem, só porque é bonito. 
Sem consciência do que isso realmente é [...]. Como é você conseguir ser 
realmente sustentável na sua própria vida? Sua própria capoeira pra ser 
sustentável? Se sua capoeira for agressiva, destrutiva, como ela vai ser 
sustentável, pra você mesmo? Se você se machuca fazendo capoeira, sozinho 
ou com outros, como vai ser sustentável? (Mestre Cabello) 

Eu trabalho descobrindo o que há de errado com o corpo das pessoas e como 
o manter sustentável, para o resto da sua vida, porque nós todos queremos 
viver saudáveis e ter uma vida longa, e é o mesmo com o mundo. Se você 
permanece despejando, envenenando e tratando mal o seu corpo, ele 
simplesmente não será sustentável para nós, pelo menos178. (Reginald, EUA, 
tradução nossa).  

	
Percebemos, aqui, que as vivências e aprendizados não separam as dimensões corporais 

e racionais, de natureza e cultura, espirituais e materiais e assim por diante. E que essa 

integração acontece de forma bem orgânica naquele ambiente, onde vivemos a capoeira na 

natureza o tempo todo. Onde os tempos não se prendem às horas de relógio, mas aos ciclos da 

natureza, o levantar e o pôr do sol, a hora que temos fome, a hora melhor para plantar, para 

construir, para conversar, para ler, para jogar capoeira, para tocar música e para descansar.  

Esses espaços, portanto, envolvem múltiplas referências, linguagens, tipos de 

conhecimentos – técnicos, práticos, intuitivos, tradicionais, espirituais, teóricos, científicos, 

etc., intencionalmente articulados com o propósito da aprendizagem, caracterizando-se o que 

pode ser chamado de “Espaços Multirreferenciais de Aprendizagem”: 

Assim, sentimentos, atitudes, cooperação, solidariedade e responsabilidade 
social estarão envolvidos num mesmo propósito, colocados como elementos 
necessários ao processo de aprendizagem (Fróes Burnham, 2000; Ayres, 
2002). [...] Fróes Burnham (2000) denomina como “espaços de 

																																																								
178	Depoimento original: “the work that I do it’s figuring out what’s wrong with the body and to figuring out how 
to keep it sustainable, for the rest of your life, cause we all wanna live heathy and wanna live long, and it’s the 
same with the world. If you keep dumping, poisoning, and treating it badly, it’s just not gonna be sustainable for 
us, at least”	
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aprendizagem”, aqueles locais que articulam, intencionalmente, processos de 
aprendizagem (produção imaterial de subjetividades e conhecimentos – 
escolas, universidades, institutos de pesquisa) e de trabalho (produção 
material de bens e serviços – locais de trabalho, agências de serviços, grupos 
culturais, ações de movimentos políticos e sociais). (FAGUNDES; FRÓES 
BURNHAM, 2004/2005, p.107) 

	
 Em nosso caso, não se trata de um espaço escolar ou universitário, mas um espaço que 

articula processos de aprendizagem, de produção de conhecimentos e de trabalho (cultural e 

ambiental). Nesse espaço, esses diversos conhecimentos podem ser vivenciados pelas pessoas 

de formas diversas, a depender do modo de interação de cada um com as atividades que 

acontecem ao longo dos dias, com as pessoas diversas que ali se encontram e com o próprio 

espaço, nos trabalhos com a terra, as construções, etc.  

[...] o conceito de aprendizagem tende a se ampliar cada vez mais, e a noção 
de espaços articuladores dessas aprendizagens torna-se fundamental para a 
criação de novas formas de inteligibilidade e legitimidade dos conhecimentos 
produzidos. (FAGUNDES; FRÓES BURNHAM, 2004/2005, p.108) 

	
Essas experiências ajudam a perceber como tudo está conectado, por mais que tenhamos 

aprendido a separar as coisas em “caixinhas” e em níveis de importância diferentes. 

Concordamos com Maturana & Varela (2001) ao afirmarem que a circularidade, o 

encadeamento entre ação e experiência, a inseparabilidade entre “o ser de uma maneira 

particular e como o mundo nos parece ser, nos diz que todo ato de conhecer faz surgir um 

mundo. [...] Todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer.” (MATURANA & 

VARELA, 2001, p.31, 32. Grifos do autor). Nesse sentido, podemos citar um depoimento de 

uma capoeirista sobre sua vivência no Kilombo: 

Gratidão ao meu Mestre, Cobrinha por compartilhar seu sonho com a gente, 
pessoas do mundo inteiro - Bahia, Brazil, Bali, Rússia, Colômbia, México, 
França, Polônia, Suécia, Estados Unidos, Martinica, Inglaterra[...] Que se 
encontra em família no Kilombo Tenonde Permangola. Quase esqueci de tirar 
fotos porque estava vivendo cada momento em plenitude, jogando angolinha 
às 5 da manhã, aprendendo a trabalhar a terra, dormindo em baixo de um 
céu perfurado de milhões de estrelas na barraca, tomando banho de rio[...] 
Um verdadeiro quilombo, uma comunidade que foge do Sistema, recusa a ser 
escrava, resistindo ser oprimido, produzindo seus próprios alimentos, todo 
construído com amor e axé! Na próxima eu volto pra ficar muito mais tempo! 
Gratidão a cada um que estava junto! (Charli)179 

	

																																																								
179 Depoimento publicado na sua página do Facebook: https://www.facebook.com/charli.livingstone.9?fref=ts. 
Acesso em: 04/02/2015. 
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Muitas pessoas destacaram o fato de o Kilombo Tenonde apresentar um modelo de uma 

forma alternativa de vida, servindo de exemplo de que é possível se trilhar um caminho de vida 

com os princípios da permacultura e da capoeira. Esse caminho envolve a ancestralidade, o 

sagrado, a criação de uma comunidade intercultural, aberta às diferenças e assim por diante, 

ainda que isso implique em um árduo trabalho e profundas mudanças de hábitos e consciência: 

Kilombo, é uma realidade que é um exemplo realmente como a gente pode 
viver numa sociedade diferente. E esse eu acho que é o único caminho certo 
agora para sobreviver nesse mundo, criar um quilombo, onde a gente viva 
assim. (Chyara, Itália/Recife) 

Eu acho que isso é simplesmente um jeito diferente de viver. E, para qualquer 
pessoa que quer mudar em relação ao que vinha fazendo antes, para isso, 
permacultura, é um grande choque de consciência. Eu acho. É o mesmo que, 
sim, você pode viver em uma terra por um longo tempo, nós nos damos conta 
de que isso demanda muito trabalho, muito aprendizado, muito conhecimento, 
demanda um verdadeiro ajuste em relação ao que todos estão 
acostumados180. (Reginald, EUA, tradução nossa). 

	
Podemos destacar, por fim, o potencial de transformação que essa integração pode gerar 

nas pessoas, como destacou uma participante:  

[...] é um modelo que está atualmente em um local, mas é também uma 
comunidade global, quero dizer, se você olhar para quem vem aqui, há 
pessoas do mundo inteiro, tendo uma paixão pela capoeira, e paixão também 
pela permacultura. Então, isso vindo junto é um potencial incrível.181(Katja, 
tradução nossa). 

	
Sendo os capoeiristas possíveis educadores ao ensinarem a capoeira e seus valores e 

fundamentos filosóficos, amplia-se sua percepção ao incluir os conhecimentos relacionados à 

permacultura, a saberes ancestrais do cultivo da terra, de construções ecológicas, da relação 

com o meio onde se vive de forma integrada e cada vez menos dependente de recursos externos, 

de alimentação natural, enfim, do cuidado com o corpo e o natureza entendidos de forma 

integrada. 

 

																																																								
180	Depoimento original: “I think that it’s just a different way to live. And, for anybody who wants to change 
from what we’ve been doing before, to this, permaculture,  it’s a big chock in consciouness, I think. It’s the same 
of, yes, you can live in a land for a long time, we realise that it takes a lot of work, it takes a lot of learning, a lot 
of knowledge, it takes a real adjustment of what everybody is used to”. (Reginald, EUA)	
181	Depoimento original: “it’s a model wicth is actually inhabit in a local setting, but it’s also a global 
community, I mean, if you look for who comes here, there are people from all over the world, having a passion 
for capoeira, and passion also for permaculture. And so, that coming together it’s an amazing potentialit’s a 
model wicth is actually inhabit in a local setting, but it’s also a global community, I mean, if you look for who 
comes here, there are people from all over the world, having a passion for capoeira, and passion also for 
permaculture. And so, that coming together it’s an amazing potential” (Katja).	
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2.4.3. Aplicação dos conhecimentos e desafios 

Uma questão que vem sendo constantemente levantada pelos participantes do 

Permangola e também muito nos inquieta, pessoalmente, é em relação ao desafio de aplicar na 

vida urbana os aprendizados da permacultura, que são vivenciados no campo, nas experiências 

aqui estudadas. Estando esses conhecimentos tão relacionados com o cultivo da terra, a 

produção do próprio alimento e a proximidade com a natureza, como pensá-los na dinâmica 

das cidades? Em conversa com os participantes do Permangolinha (julho de 2012), surgiu essa 

preocupação: 

Eu acho legal espalhar para a cidade, porque é uma realidade que a gente 
não vai conseguir fugir. (…) O que você pode fazer na tua cidade? O que você 
pode fazer, começar pensando na hora de cozinhar, de fazer compras, o que 
eu vou comprar, como vou comprar, estão embaladas, eu vou na feira? 
Porque pensar em ir pro campo só? A gente tem que trazer a cidade pro 
campo. (Curupira) 

	
Algumas sugestões levantadas pelos participantes sobre formas de se aplicar a 

permacultura na cidade foram: focar nos princípios da permacultura, refletir e transformar os 

padrões de consumo e alimentação (por exemplo diminuindo o consumo de embalagens, 

escolhendo locais onde se compra o alimento, priorizando pequenos produtores a grandes 

multinacionais), fazer compostagem do lixo orgânico, construindo-se um minhocário, em 

tamanho adequado ao espaço disponível, podemos acrescentar separando o próprio lixo, 

plantando hortaliças, que também podem se adequar ao tamanho do espaço, como as hortas 

verticais e garrafas pet, reduzindo o consumo de água e de energia elétrica e assim por diante. 

Algumas pessoas defendem a possibilidade de se aplicar os princípios da permacultura, 

sua ética e seus valores em qualquer meio, mas não se trata de uma tarefa fácil e é algo distante 

do que foi vivenciado no ambiente do Kilombo Tenonde:  

[...] quando você mora na cidade, e você não tem uma terra, é muito difícil 
de cultivar seu próprio alimento182. (Mayse, tradução nossa) 

Eu não me relaciono com isso [a permacultura], porque eu sou muito urbana, 
eu moro na cidade, indústrias, ônibus, prédios, eu não sei essas coisas [...]. E 
aqui eu aprendi a me relacionar com isso, mas eu sei que quando eu voltar 
pra Israel eu não vou fazer isso. Isto é como um sonho pra mim183. (Maya, 
tradução nossa).  

																																																								
182	Depoimento original: “...when you live in the city, and you don’t have any land, is very dificult to grow your 
own food”. 
183	Depoimento original: And I don’t relate to this [Permaculture], because I’m very urban, I live in city, fabric, 
buses, buildings, I don’t know this things [...], I’m not related to this, like working in the farm, working with 
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Lamentavelmente os conhecimentos aprendidos no Permangola no meu dia a 
dia são muito difíceis de aplicar por que eu moro na cidade, não posso aplicar 
nada dos conhecimentos de bioconstrução, de enxertos, agroflorestas, até 
porque a geografia daqui é muito diferente da do meu país. (Dinah) 

	
A maioria dos participantes expressam a vontade de implicar esta “causa” no seu 

cotidiano, mas muitos revelam que não sabem como poderiam transformar de fato seus hábitos 

de vida em uma grande cidade, ou simplesmente creem que isso não seja possível. Outras 

pessoas, por sua vez, apontaram possíveis ou já reais mudanças de hábitos, aplicadas no seu 

cotidiano, a partir dos conhecimentos compartilhados no Permangola: 

Aqui eu comecei a perceber que a diversidade de alimentos na alimentação é 
importante. Isso eu levei pro meu dia-a-dia tranquilamente. Levantar, fazer 
uma caminhada, ver o sol nascer. Isso eu consegui levar pro meu dia-a-dia. 
(Abayomi) 

Eu acho que a coisa mais fácil de praticar será parar de desperdiçar tanto. 
[...] e que eu estou um pouco mais conectado com o mundo ao meu redor184. 
(Reginald, tradução nossa). 

A melhor forma de botar uma coisa na sua vida é meio que brincando, quando 
eu vejo já entrou. Então os princípios eu já tenho pensado neles, usado pra 
coisas no dia-a-dia, de que forma ver as coisas. Então, é uma mudança de 
visão também, do mundo. (Marcelo). 

	
Outros/as destacaram a inspiração adquirida com as vivências que tiveram durante o 

evento, que desperta vontade e curiosidade para se tomar atitudes transformadoras: 

Mais uma coisa de inspiração. Acho que a coisa mais importante, mais 
importante do que aprender é se revitalizar para ter a paixão da coisa, 
revitalizar o desejo de aprender mais, isso é o mais importante, mais 
importante do que aprender mesmo. Porque quando você tem a paixão você 
vai aprender a sua vida toda. Nem precisa de professor! (Dimitri) 

Aquela coisa de você se sentir curioso por coisas e ir pesquisar lá fora. Aqui 
te provoca bastante, e você volta pra cidade, pra casa, e começa a procurar 
coisas novas. (Abayomi) 

	
Outros/as ainda relataram a possibilidade de aplicação dos conhecimentos nas áreas como 

a agrofloresta e o manejo da terra, horta, compostagem, etc., por terem acesso a espaços 

maiores, com a disposição de terra e natureza: 

a oficina de agrofloresta foi bem interessante pro sítio lá com os meninos da 
rua, na Paraíba a gente tem esse sítio temos uma horta orgânica, tamos 
plantando, tamos começando, muito pequena. Eu vou levar pra lá as 

																																																								
vegetables and fruits. And here I learned to be related to this, but I know that when I come back to Israel I won’t 
do it. It’s not reality. It’s just some kind of dream for me.	
184	Depoimento original: “I think that the easiest thing to practice will be to stop wasting as much. … And that 
I’m a little bit more connected to the world around me” (Reginald, EUA). 
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informações por exemplo dos repelentes naturais contra as pragas das 
plantas, bem interessante, essa coisa de plantar cultivos diferentes, lá tem o 
espaço para fazer isso. Eu na minha casa não, porque eu moro em 
apartamento, mas lá sim. (Chiara) 

A gente tem uma pequena horta em casa e aí aplica os conhecimentos 
trabalha com compostagem, com a terra, como mexer com a terra. (Gina) 

Eu moro num pequeno sítio na boca da mata Perbambucana, mas vivi no 
Recife muito tempo, ainda vivo lá, fico entre o Recife e a zona da Mata. E 
muita coisa aqui de manejo com a terra eu vejo que é possível, né, ser 
aplicado lá. (Joab) 

	
Outros desafios levantados pelos participantes foram em relação ao contexto 

socioeconômico capitalista no qual estamos inseridos, que gera opressões e dificuldades para a 

vida rural.  

Eu acho que os desafios são os desafios que a capoeira já tem, que é o 
preconceito, e os desafios que o povo rural tem também, que é a pobreza, a 
discriminação, as invasões corporativas, a corrupção política, que desafia a 
segurança da vida rural, da zona rural.  (Scott) 

	
Um dos desafios enfrentados neste projeto é a relação com a comunidade, que ainda 

participa pouco das atividades do evento, apesar de ser-lhes oferecida participação gratuita, 

uma vez que estão em seus turnos de “trabalho” e tanto não dispõem de tempo para deixar suas 

funções como não consideram tais atividades como outro tipo de trabalho e formação e poderia 

inclusive ser aplicado em seu cotidiano. Os momentos de maior integração com a comunidade 

do Bonfim, além das rodas de capoeira e apresentações culturais realizadas no vilarejo do 

Bonfim e de algumas pessoas que chegaram para assistir as rodas à noite realizadas no Kilombo, 

foram a participação de Sr. Brasilino (pai de Dó), contratado como guia na caminhada de 

reconhecimento local, o momento do baba (futebol) e o apoio fornecido por moradores e 

comerciantes locais com a doação de produtos cultivados em suas terras ou empréstimo de 

materiais (escola).  

 

2.5. EVENTOS: CAPOEIRA, NATUREZA E ANCESTRALIDADE NA 

RODA 

Além dos eventos realizados no Kilombo Tenonde, outras pessoas, em sua maioria 

mestres de capoeira, vêm realizando eventos de capoeira em espaços não urbanos. Vemos, a 

partir desses, a construção de uma rede, que se fortalece a partir da proximidade, amizade e 



	180	

parceria entre os mestres/organizadores dos eventos, em que eles participam dos eventos de um 

e outro, trocam conhecimentos, ampliam a abrangência do seu trabalho.  

Podemos falar na tessitura de uma rede entre as pessoas envolvidas nesses eventos e 

trabalhos. Essa rede se configura com um nível de centralização nos atores organizadores 

(pontos de forte articulação da rede), diminuindo gradualmente para os parceiros e para os 

participantes dos eventos. É uma rede dinâmica, em que novos participantes se conectam ao 

longo do tempo, enquanto outros se desconectam. Alguns dos participantes conectam-se a mais 

de um dos atores principais da rede (os mestres), frequentando mais de um desses locais. Alguns 

são participantes frequentes, retornando anualmente, outros participaram pontualmente.  

A figura do mestre Cobra Mansa vem sendo fundamental na articulação desta rede, o que 

podemos observar em sua participação na maioria dos encontros aqui mapeados185:  

- O Permangola e Permangolinha, no Kilombo Tenonde, município de Valença/BA, 

ambos coordenados diretamente pelo mestre Cobra Mansa. Contam com a participação e 

parceria dos mestres Lua Santana, Cabello e Tisza (e Mestre Índio, que participou de uma 

edição até o momento). 

- O Art Angola, em Morro do Chapéu/BA, coordenado pelo mestre Lua Santana, com a 

parceria do mestre Cobra Mansa. Aconteceu em uma única edição, realizado em dias seguintes 

ao Permangola, sendo que todos os participantes foram diretamente do Permangola para o Art 

Angola;  
Foto 18 – Art Angola 2012 – Vivência na montanha 

 

																																																								
185 Sobre os encontros os quais acompanhamos mais de uma edição consecutiva, construímos um quadro 
comparativo (Ver APÊNDICE D – Quadro Comparativo dos Eventos). 
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- O Permangola Minas, no município de Rio Acima/MG, coordenado por Isabel Green 

em parceria com o mestre Cobra Mansa. Aconteceu em duas edições, como uma versão do 

Permangola em Minas, sendo o mestre Cobra Mansa responsável pela coordenação das 

atividades de capoeira e permacultura;  
 

Foto 19 – Permangola Minas 2011 – Aula de capoeira ao ar livre 

 
 

- O Filosofia Natural do Cerrado: “Capoeira Angola, Agroecologia e Espagiria” em São 

Gonçalo do Rio das Pedras/MG, coordenado pelo mestre Índio e o contramestre Alexandre, que 

participaram do Permangola, em 2010, e convidaram o mestre Cobra Mansa para coordenar as 

atividades de permacultura e ministrar oficina de capoeira nas duas edições do evento em 2014;  
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Foto 20 – Roda de Capoeira Angola no Encontro Angola no Cerrado, 2013186 

 
Fonte: Página na internet (Facebook – Grupo Público -	Angola Dobrada do Cerrado)187 

 

- A Vivência de Ecologia e Capoeira Angola, na Ilha de Itaparica/BA, coordenado pelo 

mestre Jogo de Dentro, foi o único dentre os eventos mapeados, com participação presencial, 

que não conta com uma conexão direta com nenhum dos mestres anteriormente mencionados.  

 
Foto 21 – Faixa – Vivência de Consciência Ecológica e Capoeira Angola - 2012 

 
- O Dancebatukeira, na Fazenda Cultural Ouroverde, em Serra Grande/BA (localizada 

entre Ilhéus e Itacaré), coordenado pelo mestre Cabello e mestra Tisza, que conta com a 

participação do mestre Cobra Mansa geralmente como convidado para atividades de capoeira 

																																																								
186 No ano de 2013 aconteceu um edição prévia a este evento, denominada Encontro Angola no Cerrado, do qual 
tive a oportunidade de participar, sendo que nos anos subsequentes as atividades de agroecologia e espagiria 
foram de fato incorporadas à programação do evento, junto à Capoeira Angola.  
187 Disponível em: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.271960172934536&type=1 Acesso em: 
26/03/16 
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(assim como Cabello e Tisza são geralmente convidados ao Permangola no Kilombo Tenondé, 

ministrando atividades de percussão e capoeira);  

 
Foto 22 – 22o Dancebatukeira 2014 – Roda de capoeira na Fazenda Ouro Verde 

 
 

- Dentre outros eventos que não são de Capoeira Angola188, temos o Capoeirando, em 

Ilhéus/BA, coordenado pelo mestre Suassuna, que geralmente convida o mestre Cobra Mansa 

para ministrar oficina de Capoeira Angola. Geralmente os mestres que coordenam os eventos 

Permangola, Dancebatukeira e Capoeirando (mestres Cobra Mansa, Tisza e Cabello e 

Suassuna) agendam datas próximas e consecutivas para cada um destes encontros, abrindo a 

possibilidade aos capoeiristas participarem em todos eles e divulgando o evento um do outro.  

A fala de um participante do Permangola mostra a articulação entre esses três últimos 

eventos: 

Para este evento [Permangola] eu vim depois do capoeirando, ao qual viemos 
todos de Israel, em um grupo de umas 40 pessoas. De lá, nós fomos para o 
evento do Cabello. E nós soubemos do evento do Cobra Mansa quando ele 
estava em Israel, ano passado, ele nos falou sobre o evento e nós decidimos 
vir, porque eu gosto muito da capoeira que ele faz, o que ele acredita, a forma 
de vida que ele está tentando passar adiante para nós e para outras pessoas, 
e eu estava realmente interessada em ver a fazenda e a capoeira e como ele 

																																																								
188 Nesses eventos não estivemos presentes, somente tomamos conhecimento pela divulgação e através de 
pessoas que participaram. 
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pratica e se desenvolve, bem como as pessoas ao redor dele.189 (Nitsan, Israel, 
grupo Cordão de Ouro, tradução nossa) 

	
Podemos visualizar a localização dos encontros identificados no mapa a seguir: 

Figura 06 – Mapa: Locais dos encontros de capoeira em espaços não urbanos 

 

 Fonte: https://www.google.com.br/maps, acesso em: 15/09/14 

 

Destes locais, aquele onde se realizam trabalhos que envolvem a prática da capoeira junto 

a práticas de permacultura com frequência e continuidade até o momento atual é principalmente 

o Kilombo Tenonde. Outro trabalho bem consolidado em termos de tempo de realização é o da 

Fazenda Cultural Ouroverde / Barracão de Angola, porém o seu foco é a capoeira e outras 

																																																								
189	Depoimento original: “To this event I came after capoeirando, witch we came all as a group from Israel, 
together, about 40 people [...]. From there, we went to Cabello’s event. And we knew about Cobra Mansa’s event 
a long time ago, when he was in Israel, last year he told us about it, and we decided to come because I really like 
the capoeira he does, what he believes, the way of life that he is trying to pass on to us and to other people, and I 
was really interested to see the farm and the capoeira and how he practice and improve himself and the people 
around him”.	
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expressões culturais como a percussão e a dança, havendo paralelamente trabalhos de cultivos 

da terra, recuperação de floresta, bioconstrução, mas ainda de forma mais pontual e pouco 

integrada aos eventos de capoeira.  

Dos trabalhos mais recentes, encontramos os coordenados pelo mestre Índio em São 

Gonçalo do Rio das Pedras, interior de Minas Gerais. Um dos focos de trabalho do mestre Índio 

é a área da cura pelas plantas (espagiria), sendo que o trabalho de capoeira acontece 

paralelamente, pouco integrado ao de espagiria, e coordenado pelo contramestre Alexandre. 

Nos últimos anos (2014 e 2015), nos encontros de Filosofia Natural no Cerrado, começou a se 

consolidar o movimento de trabalhar o cultivo da terra no terreno (Córrego do Mel) próximo à 

vila de São Gonçalo do Rio das Pedras, onde moram o mestre Índio e o contramestre Alexandre 

com suas famílias, adquiridos por eles e outras pessoas do seu grupo de capoeira. O fato de não 

morarem no local é um fator que dificulta a continuidade dos trabalhos, mas ainda assim vem 

sendo surpreendente as transformações no local, com os trabalhos de bioconstrução, plantio de 

agrofloresta, etc 190 . Os últimos eventos agregaram pessoas e trabalhos com capoeira, 

agroecologia/permacultura e espagiria, como consta em sua página na internet: 

Barro pisado, o adobe tomando forma ao som de berimbaus e pífanos. 
Plantios e colheitas realizados por mãos cuidadosas e corações atentos. Arte 
no canto, no toque do violão e do cavaco, no mosaico que aos poucos se 
mostra. Tempo pra colocar os pés no chão e as mãos na terra, beber água da 
nascente, banhar-se no rio e na cachoeira. Receber o alimento preparado 
com dedicação e respeito pelos frutos divinos. Colher o mel das abelhas e a 
medicina das plantas reafirmando que a Natureza nos oferece todo o 
necessário. Celebramos na fogueira, com música e alegria, nossa realização! 
Somos gratos por todas as conexões estabelecidas, por todas as trocas e 
aprendizados. Emaho!191 

	
Já os trabalhos realizados em Morro do Chapéu/BA, onde ocorreu o Art Angola, e o 

trabalho em Rio Acima/MG, onde ocorreu o Permangola Minas, não chegaram a ter uma 

continuidade na realização de eventos e intercâmbio de pessoas que integram as comunidades 

da capoeira e interessados em permacultura, nem uma continuidade com trabalhos de capoeira. 

Nos demais locais encontrados realiza-se trabalhos de capoeira em um ambiente de natureza, 

																																																								
190 Venho acompanhando o movimento à distância, somente por sua divulgação na internet e conversas com 
amigos deste grupo, já que participei somente de seus dois primeiros eventos, pode-se dizer que eram ainda os 
embriões deste trabalho, antes de ser configurado com a proposta de se trabalhar de fato a Capoeira Angola, 
Agroecologia e Espagiria.  
191 Disponível em: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1594255487488005.1073741842.1411454545768101&type=3 - 
Acesso em: 27/06/2015 
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porém sem ter como foco outros trabalhos que envolvam princípios e práticas agroecológicas 

e/ou da permacultura.  

Vemos que um ponto fundamental para o direcionamento dos trabalhos está relacionado 

ao perfil das lideranças. No caso de mestres/as de capoeira que possuem um trabalho 

consolidado, vemos a continuidade dos trabalhos de capoeira e o potencial de agregação de 

pessoas capoeiristas que chegam até esses/as mestres/as para aprender capoeira, na convivência 

com eles/as. É o caso do mestre Cobra Mansa, mestre Cabello e mestra Tisza, e dos mestres 

Índio, Jogo de Dentro e Suassuna.  

O perfil das lideranças também vem sendo fundamental para a continuidade e prioridade 

com os trabalhos de permacultura e afins. No caso do mestre Cobra Mansa, por exemplo, há 

mais de doze anos ele vem estudando a permacultura e tendo experiências com o cultivo da 

terra, construções ecológicas, etc., e decidiu aplicar esses conhecimentos em seu local de 

morada e manter o trabalho com a capoeira. Esse perfil do mestre vem sendo o grande fator 

agregador de pessoas com ambos os interesses para troca de conhecimentos e de continuidade 

e crescimento de ambos os trabalhos – com capoeira e permacultura – no local.  

O mestre Índio também, além de mestre de capoeira, há muitos anos vem buscando 

conhecimentos com a cura medicinal através das plantas, trabalhando com saúde natural, e vem 

atualmente priorizando este trabalho, em sua atuação junto à comunidade local e realizando 

cursos específicos em espagiria192, destilação de óleos essenciais, dentre outros, em sua Escola 

de Espagiria193, em São Gonçalo do Rio das Pedras/MG. Com isso, vemos acontecerem ambos 

os trabalhos – de capoeira e espagiria, ainda que de forma pouco integrada, porém havendo um 

potencial de integração de ambos e ampliando-se para a permacultura e agroecologia, de forma 

mais geral, tendo contado com a parceria do mestre Cobra Mansa.   

Outros mestres, como Cabello e Tisza, priorizam o trabalho com a capoeira, juntamente 

com percussão e dança, sendo este o foco de sua atuação e da relação com a comunidade local. 

Mas vêm aos poucos investindo em outras áreas que integram a permacultura, como o sistema 

agroflorestal, construção ecológica, etc. 

																																																								
192 “A palavra Espagiria nasce em 1500. Antes disso ainda não se tinha ouvido falar e ela aparece em alguns 
livros ou cartas de alunos de Paracelso ou de alunos de alunos. Estes alunos dizem que essa palavra foi inventada 
por Paracelso.  [...] Espagiria é Arte de extrair as Qualidades Divinas, Arquetípicas que se exprimem através do 
indivíduo (a planta, mineral, etc...) (extraído das aulas de Stefano Stefani, São Gonçalo do Rio das Pedras, 
2013)”. (Trecho retirado da página da Escola de Espageria, coordenada pelo mestre Índio. Disponível em: 
http://www.escoladeespagiria.com/#!espagiria/ck . Acesso em: 09/01/15). 
193	Ver página da Escola de Espageria. Disponível em: http://www.escoladeespagiria.com/#!espagiria/ck . 
Acesso em: 09/01/15)	
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Nesse contexto, assistimos a um movimento de criação de “comunidades 

intracomunitárias”, compostas por grupos de pessoas, capoeiristas, angoleiros(as) e de outros 

estilos, junto a outros não-capoeiristas (como permacultures, pessoas que trabalham com 

construções ecológicas, plantas medicinais, medicinas orientais e alternativas, energias 

alternativas, etc.). Essa tendência é apontada pelo mestre Lua Santana, como vemos em sua 

fala: 

O permangola pra mim é muito muito especial. Porque aponta uma nova 
tendência na capoeira, que eu espero que essa tendência se torne uma 
tendência muito muito mais forte, porque ela abre não só toda a realidade da 
nossa cultura, como o respeito aos mais velhos, essas coisas que a capoeira 
ensina, o permangola traz isso de volta, porque ele traz essa relação com a 
natureza, ele traz essa relação de respeito, traz essa possibilidade de 
trabalhar em comunidade. (Mestre Lua Santana194) 

	
No mesmo sentido, outros mestres organizadores e participantes dos eventos aqui 

registrados, disseram que percebem uma tendência por parte dos capoeiristas de “retorno à 

natureza”, como parte de um fenômeno mundial, em que há uma identificação por parte da 

comunidade da capoeira, mais especialmente da capoeira angola: 

Eu acho que é um momento também do mundo, tem uma galera fazendo isso. 
Eu acho que não é um pioneirismo, mas é uma coragem, né, de tá largando 
tudo da cidade e vir pra cá. (Contramestra Alcione)195 

	
Refletindo sobre o crescimento desta rede de capoeiristas e permacultores, tanto em 

quantidade de pessoas envolvidas, atividades e trabalhos desenvolvidos, quanto no surgimento 

de novas iniciativas semelhantes, uma hipótese que pode ser levantada é que pode-se estar 

iniciando um movimento maior, mundial, de conexão entre Capoeira e Natureza, com a prática 

da permacultura ou da agroecologia, como anunciou o mestre Cobra Mansa: 

Agora, eu acho que o Permangola está se transformando em um movimento. 
É uma maneira de agir, de pensar, de viver, então eu acho que cada vez mais 
está crescendo, eu não sei até aonde vai chegar. A gente começou um 
movimento, começou uma coisa que a gente não sabe onde vai parar196. 

	
Apesar de os mestres entrevistados avaliarem esse retorno à natureza como movimento 

mundial, com a qual a comunidade da capoeira angola pode muito se identificar, há resistências 

por uma parte dessa mesma comunidade de capoeiristas quanto à realização e participação em 

																																																								
194 Fala retirada do vídeo de divulgação do V Permangola. Disponível em:  http://youtu.be/D2fpR-4XLUI . 
Acesso em: 26/04/2013. 
195 Entrevista realizada para este trabalho durante o encontro de Capoeira Angola no Cerrado, em São Gonçalo 
do Rio das Pedras, fevereiro de 2012. 
196 Entrevista concedida para esta pesquisa durante o Permangola 2013, no Kilombo Tenonde. 
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um evento com a proposta de trabalhar com atividades de permacultura junto à capoeira, como 

falou o mestre Cobra Mansa em uma conversa que tivemos em 2013 (durante o Permangola 

Minas). Ele considera relativamente baixa a participação dos capoeiristas de Salvador no 

Permangola em Valença, tendo-se em vista a proximidade dos dois lugares. Perguntei se ele 

achava que havia preconceito por parte dessas pessoas quanto à proposta do evento e ele disse 

que não acha que há preconceito, mas sim desconhecimento da proposta ou falta de uma visão 

mais ampliada para as possibilidades que a capoeira pode abrir, para além dela mesma: 

Eu acho que não é preconceito, é desconhecimento. Porque alguns 
capoeiristas criaram essa ideia que evento de capoeira só tem capoeira. 
Inclusive alguns mestres já me criticaram: “é evento de capoeira ou não é 
evento de capoeira?”. É um evento de capoeira, mas não é que só tem 
capoeira. Então é um pouco de desconhecimento. Desconhecimento das 
possibilidades que a capoeira pode oferece pras pessoas. De que  eu vejo a 
capoeira como um instrumento, que você pode ajudar as pessoas a construir 
várias outras coisas com esse instrumento. Vou colocar de outra maneira: a 
capoeira pra mim não é um fim, é um meio. Um meio de ajudar as pessoas, 
de ensinar, de estimular as pessoas, de mostrar às pessoas[...] Ela não é um 
fim – até aqui é capoeira, então acabou. Se você vê a capoeira como um fim, 
aí pra mim não dá pra gente trabalhar junto, porque aí você só vê a capoeira. 
(Mestre Cobra Mansa) 

	
Levantei então a questão do preço financeiro do evento como um dos motivos que impede 

a participação de muitas pessoas, especialmente da comunidade de Capoeira Angola de 

Salvador. Ele reconhece que o valor é superior ao que muitas pessoas poderiam investir, mas 

argumenta que está sempre aberto a trocas e a negociar valores com as mais diversas pessoas 

que chegam até ele com interesse e se dispõem a contribuir de outras formas, como em trabalhos 

voluntários. 

O valor da inscrição do evento (que foi de R$ 450,00 em 2013) é uma questão que sofre 

críticas por apresentar-se excludente às pessoas que não possuam condições financeiras para 

participar dos eventos. Não há uma política de inclusão que seja divulgada, por exemplo com 

opções de outros valores. No entanto, os dados financeiros do evento mostram que nos dois 

eventos realizados no ano de 2013 mais de 50% das pessoas inscritas receberam algum tipo de 

bolsa ou desconto na inscrição, em troca de trabalhos para o evento. No Permangola 2013, por 

exemplo, temos que o “número total de inscritos no evento foi de 52 indivíduos, sendo que 

deste total 57,7% receberam bolsas para a participação no evento. As bolsas variaram de 10% 

(R$ 400,00) a 100%, sendo que o menor valor pago foi de $ 45,00 (bolsa de 90%)” (SILVA 

FELIX, 2014, p.133). 



	
	

189	

Todas as pessoas que estavam vivendo no Kilombo como voluntárias, há cerca de um 

mês antes dos eventos, portanto contribuindo com os trabalhos de organização, receberam 

bolsas parciais para participarem do evento, continuando com responsabilidades de trabalho 

durante o mesmo. Para as demais pessoas, a concessão das bolsas e descontos aconteceram a 

partir de combinados individuais, diretamente com o mestre Cobra Mansa. Aos moradores da 

comunidade local é oferecida a participação gratuita ao evento, porém ainda é mínima essa 

participação.  

Vê-se que, apesar de haver uma abertura para que o evento seja mais inclusivo e acessível 

às diversas pessoas, diversidade esta que vem sendo crescente ao longo dos anos, ainda há uma 

carência de ações e estratégias mais eficazes nesse sentido, pois o perfil dos participantes ainda 

é em sua maioria de estrangeiros e pessoas de classe média. 

 

O movimento de retorno à natureza, que observamos na comunidade da capoeira, é visto 

como um retorno da capoeira para suas próprias origens, como discutido no primeiro capítulo, 

expresso nas seguintes falas: 

Então, a gente trazendo as pessoas pra natureza, ou vivendo na natureza, nós 
somos os exemplos pra outras pessoas, que tem possibilidade também de 
voltar. Então tem o próprio encontro pessoal com a natureza. É daqui que a 
gente veio. Não é de um lugar esterilizado, ar condicionado, fumação, sentado 
o tempo todo. Não. Nós somos físicos, nós somos da natureza. Então, tem que 
ter essa lembrança. (Mestre Cabello)197. 

Eu acho que o movimento da capoeira, ele surgiu através da natureza. Então, 
a capoeira é filha da natureza. Então, você tem uma expressão muito natural 
dentro da capoeira. Você se limpa, jogando, você recicla energia, você troca 
com o outro. Então, eu acho que tem tudo a ver capoeira e natureza. E eu 
acho que as pessoas quando começam a fazer a capoeira elas voltam a ter 
esse contato maior com a natureza. Redescobrem a natureza. (Contramestra 
Alcione)198 

	
Essa ideia de retorno ao natural, está, como vimos no primeiro capítulo, relacionado à 

ideia de ancestralidade, que nesse caso é visto pelo mestre Cabello vinculada à intuição e a um 

movimento de conexão mundial, de percepção da necessidade de transformação do modo de 

vida baseado no modelo da nossa sociedade de consumo, urbana, que se tornou hegemônico. 

Então, nós, como o capoeira é intuitivo, e como nós somos também, no 
caminho do mestre, nós somos pessoas que canalizam muita coisa, uma coisa 

																																																								
197 Entrevista realizada para este trabalho durante o Permangola 2013, no Kilombo Tenonde. 
198 Entrevista realizada para este trabalho durante o encontro de Capoeira Angola no Cerrado, em São Gonçalo 
do Rio das Pedras, fevereiro de 2012. 
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é você tá jogando capoeira, outra coisa é você tá canalizando uma coisa 
ancestral, uma coisa antiga, e passando pra frente. São duas coisas 
totalmente diferentes. Então, a gente acaba fazendo coisas que às vezes não 
é nem da gente, tá canalizando uma necessidade de fazer acontecer aquilo. E 
eu acho que esse movimento é um movimento intuitivo mesmo que vem de uma 
necessidade mesmo de fazer isso acontecer. Você vê que é mundial. (Mestre 
Cabello)199 

	
Nessa ideia de ancestralidade, as concepções de cultura e natureza são vistas como parte 

de um mesmo processo. Ou seja, trata-se de um pensamento e um modo de conhecimento que 

não separam as concepções de cultura, natureza e ancestralidade, portanto, não separa tampouco 

o corpo do conhecer e do pensar (OLIVEIRA, 2007a; COSTA, 2011; BRANDÃO, 1994; FU-

KIAU, 1997). 

Observamos nas falas dos/as mestres/as e lideranças destes eventos um discurso de 

valorização do contato com a natureza em detrimento do espaço urbano, vinculado à destruição, 

poluição, relações de exploração, doenças e miséria. Mas alertamos para o cuidado de não 

cairmos em uma visão essencialista e dualista do campo e da cidade, como se a cidade fosse a 

causa e abrigasse todos os problemas e se o campo fosse o lugar onde os problemas estariam 

resolvidos. 

Exemplos como os casos de algumas das pessoas entrevistadas, como a mestra Gegê e a 

contramestra Alcione, nos ajudam a refletir sobre a complexidade desta relação campo-cidade. 

Elas declaram-se como originalmente urbanas, tendo passado a maior parte das suas vidas (ou 

ainda hoje) em grandes centros urbanos, de forma que foi nestes lugares onde construíram 

relações duradouras, com família e amigos, no trabalho com a capoeira, e onde encontraram 

espaços de empoderamento, apesar dos entraves diante da cultura machista, presente em ambos 

os espaços, mas de formas diversas. A contramestra Alcione diz: 

Porque a gente também tem uma coisa com a cidade, assim, foi o lugar que a 
gente nasceu[...] a gente tem uma relação com a cidade. Não dá pra falar que 
não tem. Tem coisas, você acostuma, você conhece pessoas, relações, família, 
várias coisas que te remetem a anos de vida. E a gente sabe viver, mesmo com 
toda essa dificuldade, a gente consegue sobreviver ali. Mas quando você vem 
pra cá, ne, você fala, pô, que diferença, né. Respira outro ar, vive outras 
coisas, não fica naquela repetição do dia-a-dia de ficar fazendo as mesmas 
coisas. Apesar que lá tem coisas legais também. É um divisor de águas. Tem 
os dois lados, ainda. (Contramestra Alcione) 200 

	

																																																								
199 Entrevista realizada para este trabalho durante o Permangola 2013, no Kilombo Tenonde. 
200 Entrevista realizada durante vivência no Córrego do Mel, no 1o Encontro de Capoeira Angola do Cerrado - 
São Gonçalo do Rio das Pedras/MG, fevereiro de 2013.	
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Nessa fala, Alcione expressa a questão do vínculo construído com a cidade, lugar onde 

vem constituindo sua identidade e sua atuação profissional como capoeirista e percussionista, 

coexistindo com a vontade de se construir uma vida diferente no campo. Vemos uma certa 

idealização do campo, como o lugar onde se respira um ar puro e onde há mais liberdade em 

relação a certas pressões e estruturas das cidades.  

No primeiro capítulo, discutimos sobre o conceito de espaço e vimos que a proposta do 

autor Milton Santos, de pensar o território brasileiro em regiões agrícolas (ao invés de “rurais”), 

pois estas contêm cidades, assim como as regiões urbanas contêm atividades rurais. (SANTOS, 

2005, p.73). A autora Marta Marques (2002), também traz reflexões importantes para 

pensarmos os sentidos de espaço rural e urbano em nossa sociedade201. Ela analisa o espaço 

rural e seu significado à luz da relação cidade-campo, defendendo que estes dois espaços não 

podem ser compreendidos separadamente. Dentre os conceitos de campo e espaço rural 

apresentados, a autora critica uma tendência em defini-lo pela falta, pela diferença em relação 

à cidade, em uma perspectiva dualista, como também outra corrente que tenta definir o campo 

pela continuidade em relação à cidade, porém mantendo uma diferenciação em gradações e um 

certo dualismo.  

Marques (2002) reflete sobre algumas problemáticas que envolvem o espaço rural, tendo 

em vista o modo de produção capitalista e sua divisão do trabalho: 

O capitalismo é, em termos de história do mundo, o agente mais eficiente e 
poderoso de transformação da natureza e do social e as transformações nas 
relações entre cidade e campo constituem um dos fundamentos deste modo de 
produção. Por isso, a cidade é comumente vista como representação do 
capitalismo. A divisão e oposição entre cidade e campo, indústria e 
agricultura, em suas formas modernas, correspondem à culminação do 
processo de divisão e especialização do trabalho que, com o capitalismo, foi 
desenvolvido a um grau extraordinário. (MARQUES, 2002, p.17) 

	
Assistimos, assim ao crescente investimento no agronegócio, tendo como consequências, 

por exemplo, a expulsão e desvalorização dos trabalhadores camponeses, “o solo aparece 

convertido em mercadoria, o espaço se vende e se compra” (MARQUES, 2002, p.23), 

problemas ambientais advindos das práticas de monocultura, uso de insumos químicos, grandes 

pastagens, etc. – como vimos anteriormente. A autora apresenta alguns dados que demonstram 

parte dos problemas sociais presentes no campo atualmente no Brasil: 

																																																								
201	A autora analisa os significados que o espaço rural assume em diferentes períodos na sociedade ocidental, a 
partir da relação cidade-campo, com base nas ideias de autores como Marx (1987), Lefébvre (1969, 1973, 1986) 
e Williams (1990) – assumindo uma perspectiva marxista, referenciada no materialismo histórico-dialético.	



	192	

Apesar de o Brasil ser um país de população predominantemente urbana, com 
apenas cerca de 20% de sua população residindo em áreas rurais, segundo 
dados do Censo do IBGE de 2000, grande parte de nosso vasto território 
permanece rural e apresenta forte potencial agrícola. A pobreza é 
proporcionalmente muito maior no campo do que na cidade, atingindo 39% 
da população rural em 1990 (IPEA, 1996). É também neste espaço onde são 
identificados os menores índices de escolaridade e as maiores taxas de 
analfabetismo do país. A agricultura concentra hoje os mais baixos níveis de 
renda média. (MARQUES, 2002, p.4) 

	
Ou seja, não podemos perder de vista essas problemáticas ao pensarmos a relação cidade-

campo, para não cairmos em uma idealização do campo. Vimos que, assim como os 

organizadores dos eventos já apontaram, os participantes também buscam, ao irem para tais 

espaços rurais, uma espécie de linha de fuga da cidade, pelo contato com a natureza, com 

atividades da terra, e o distanciamento das relações deterioradas na cidade, marcadas pelo 

consumo. A autora adverte que “é importante que não se confunda campo com natureza. O 

campo é obra secular dos homens: ele é cultivado, artificializado” (MARQUES, 2002, p.16). 

Esse movimento remete, ainda, à relação entre tradição, modernidade e 

contemporaneidade. Se por um lado vivemos, na contemporaneidade, as consequências do 

sistema capitalista (baseado na lógica do capital), tais como processos de urbanização 

desordenados e uma relação de apropriação e exploração com o mundo natural, por outro lado 

caminhos alternativos são construídos buscando-se minimizar tais consequências danosas. 

Dentre eles estão os que propõem uma atualização de tradições, como são os casos da 

permacultura, da agroecologia, e dos conhecimentos e saberes africanos e indígenas, 

qualificados por uma atitude qualitativa, sagrada e ecológica do ser humano em relação ao 

espaço, como nos diz SODRÉ (1988b, p.63): 

A visão qualitativa e sagrada do espaço gera uma consciência ecológica, no 
sentido de que o indivíduo se faz simbolicamente parceiro da paisagem. Essa 
ideia de uma parceria sagrada entre o homem e a terra é verdadeiramente 
ecológica, por fazer do espaço como um todo objeto de preservação 
patrimonial. Neste aspecto, índio e negro entendiam-se de tal maneira que 
puderam tornar-se eventualmente bons parceiros na História americana.  

	
Assim, os mestres de capoeira que realizam essas ações passam a assumir-se também 

como educadores sociais/ambientais, tornando importantes elos de uma rede que conecta 

pessoas com o interesse e a prática da capoeira e das questões ecológicas e ambientais. Com 

isso, vemos a potência criativa da capoeira, fundamentada na própria ancestralidade afro 

brasileira e indígena, ampliando-se.  
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Nós estamos conseguindo fazer com que as pessoas que fazem agricultura, 
agroecologia, agrofloresta, conheçam um pouco da capoeira e estamos 
fazendo com que as pessoas da capoeira também conheçam um pouco sobre 
agroecologia, sobre a permacultura e sobre agrofloresta. Então, na verdade, 
o que a gente tá fazendo é um intercâmbio cultural, mas um intercâmbio 
ecológico. (Mestre Cobra Mansa, Permangola 2012). 

	
Existe também uma relação de práticas da tradição com o território, que são complexas, 

na medida em que os trabalhos de capoeira acontecem em locais adquiridos pelos mestres, 

coordenadores das atividades – ou seja, eles não são originários destes locais, e lá permanecem 

há diferentes períodos de tempo e com frequência diversa, o que interfere na criação de vínculos 

mais ou menos fortes com a comunidade local. Como vimos, a forma como esses mestres lidam 

com esses lugares são determinantes para o nível de integração entre os conhecimentos e a 

prática da capoeira e os conhecimentos voltados para o cultivo da terra, sendo também a relação 

de pertencimento a este território que permite a relação capoeira-permacultura. 

Da mesma forma, a atuação e histórico dos mestres no local são determinantes para o tipo 

de relação que estabelecem com os moradores das comunidades locais. Vemos que aqueles que 

permanecem por mais tempo estabelecidos no local podem criar vínculos mais fortes com as 

comunidades, transformando esses locais em lugares, ao criar sentidos e significados para os 

mesmos. A depender da atuação dos mestres, esse vínculo com a comunidade local pode 

acontecer via capoeira, ou pode ampliar-se para trocas de outros conhecimentos, como o caso 

do conhecimento das plantas medicinais locais, da cura, como acontece com o mestre Índio.  

Por fim, as iniciativas encontradas nos permitem chegar a algumas reflexões:  

i)  os enfoques dados às ações ecológicas pelos grupos e organizações de Capoeira 

Angola envolvidos com a permacultura e afins podem revelar outras linguagens e outros jogos 

no fortalecimento da Ancestralidade;  

ii) os conhecimentos produzidos pelas comunidades de capoeiristas que trabalham 

com questões ambientais refletem novas possibilidades de atuação dessas comunidades, 

ampliando seu potencial de transformação e articulação em redes;  

iii) os capoeiristas que realizam essas ações assumem-se como educadores 

sociais/ambientais; 

iv) muitos participantes buscam implicar essa “causa” no seu cotidiano, mas enfrentam 

desafios de aplicar na vida urbana os aprendizados vivenciados no campo;  
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v) ainda há baixo envolvimento dessas iniciativas com as comunidades dos locais 

onde elas acontecem. 

vi) há uma presença forte de mulheres capoeiristas na organização e na liderança de 

oficinas diversas nos eventos, porém a maior parte dos eventos é coordenado por homens, 

mestres de capoeira e não há um espaço de discussão aberto sobre as relações de gênero.  

 

Diante dessas reflexões sobre o nosso campo de estudos, buscaremos no próximo capítulo 

identificar alguns “princípios permangoleiros” a partir de elementos que constituem o que 

podemos chamar de uma episteme angoleira, a qual nos leva a acessar uma forma de conhecer 

o mundo a partir da filosofia da Capoeira Angola, nesse caso mais especificamente no seu 

encontro com a permacultura. 
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CAPÍTULO 3. ARTE DE VIDA, ARTE DE CONVIVÊNCIA 

PERMANGOLEIRA 

 

“O Capoeirista é um curioso, tem mentalidade para muita coisa, 
sabendo aproveitar de tudo o que o ambiente lhe pode proporcionar. E a 

Capoeira Angola só pode ser ensinada sem forçar a naturalidade da pessoa. 
O negócio é aproveitar os gestos livres e próprios de cada um”. 

(Mestre Pastinha) 

 

Voltamos ao nosso ponto de partida: a encruzilhada. Encontramo-nos, agora, em uma 

encruzilhada epistêmica, espaço de encontros e des-encontros de saberes, de capoeira e 

permacultura, de tradições e contemporaneidades, do campo com a cidade, de comunidades de 

prática, tradicionais e epistêmicas, de diversas culturas, idades e gêneros. Espaço vivo, 

dinâmico, contraditório, natural, artificial, humano. Refletimos sobre quais seriam, portanto, 

alguns princípios permangoleiros, a partir de elementos que constituem uma episteme 

angoleira, uma leitura do mundo a partir da Capoeira Angola, mais especificamente no seu 

encontro com a permacultura. 

Privilegiamos olhares das pessoas que se envolveram mais profundamente com o 

Kilombo Tenonde, seja como voluntárias ou como lideranças. Damos uma atenção especial, 

também, às percepções das mulheres capoeiristas e lideranças em permacultura, para refletir 

sobre as relações de gênero e suas transversalidades na pequena e grande rodas, da capoeira e 

da vida202.  

A possibilidade de vivenciar, de forma integrada e diária, tanto a capoeira quanto a 

permacultura foi uma das principais motivações que levaram a maioria dos/as voluntários/as a 

escolherem viver alguns meses de suas vidas no Kilombo Tenonde203. Para algumas pessoas a 

capoeira foi o motivo principal, para outros a permacultura ou algumas de suas práticas mais 

específicas, como a agricultura, agrofloresta, o trabalho com a horta ou a bioconstrução. Mas 

sempre a possibilidade de se estar praticando capoeira concomitantemente a outras práticas 

relacionadas à permacultura. 

																																																								
202 Os trechos dos depoimentos aqui citados foram retirados a partir da análise das entrevistas e conversas 
gravadas durante o trabalho de campo. 
203 Dados levantados em nossa pesquisa de campo, a partir de entrevistas com pessoas que viveram como 
voluntárias no Kilombo. Algumas pessoas descobriram a existência do Kilombo por indicação de amigos, outras 
por pesquisa na internet, outras pelo contato direto com o mestre Cobra Mansa. 
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3.1. TECENDO A RELAÇÃO CAPOEIRA E PERMACULTURA NA 

ENCRUZILHADA 

Olhares dos/as voluntários/as sobre a relação entre capoeira e permacultura apontam 

diversos caminhos, entendimentos e pontos de ligação entre esses dois campos do 

conhecimento. Todos/as os/as voluntários/as entrevistados/as consideram que exista uma 

relação entre capoeira e permacultura. Algumas pessoas explicaram essa relação no sentido de 

que ambas, capoeira e permacultura seriam uma “arte de vida”, “arte de convivência”, “jeito de 

viver” ou “metáfora da vida”: 

São dois tipos de arte de vida, acho que permacultura é uma arte de 
convivência, não só com a natureza, mas com pessoas tb [...] acho que a 
capoeira é a mesma coisa, uma arte de luta, mas também uma arte de vida. 
Acho que as pessoas que fazem capoeira podem entender a permacultura 
melhor que outras pessoas. Quando eu cheguei aqui achei bem interessante, 
um método de vida natural, voltado para as raízes, a mesma coisa com 
capoeira, coisa de tradição [...] (Kamila). 

	
Essa arte de vida da capoeira com a permacultura conformaria, na visão de Kamila, uma 

forma de vida natural, voltada para as raízes, o que ela chama de “coisa de tradição”. Podemos 

entender que são formas de se criar a própria vida nesse mundo, baseadas em uma filosofia de 

vida que se volta para a naturalidade, para a ancestralidade e a reconstrução das tradições. O 

corpo é elemento fundamental desse jeito de viver. Márcio, que viveu no Kilombo por longos 

períodos, ao longo de mais de três anos, entre idas e vindas, responsável pelos trabalhos de 

bioconstrução, destacou a ligação do homem com a terra e a natureza, e o movimento do corpo, 

encontrados tanto na permacultura como na capoeira: 

É a ligação do homem com a terra, do homem com a natureza, e a capoeira 
também tá ligada a isso. Então eu interpreto dessa maneira a relação da 
permacultura com a capoeira de angola, o mexer do corpo. (Márcio) 

	
Márcio também destaca a relação do ser humano com a terra, com a natureza e a 

centralidade no corpo e do movimento em seu entendimento sobre a relação capoeira e 

permacultura. Podemos daí pensar em uma filosofia que parte do corpo e da terra, como nos 

diz Eduardo Oliveira: 

Pensou-se sempre o corpo. Chegou o momento de pensar desde o corpo ou, 
ainda, de o corpo pensar. Pensamento do corpo imerso na cultura de matriz 
africana. Pensar o corpo desde a matriz africana e, sobretudo, pensamento do 
corpo produzido pela experiência de matriz africana. (OLIVEIRA, 2007a, 
p.100) 
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As pessoas disseram também que percebem a relação capoeira – permacultura a partir 

dos princípios da permacultura que se relacionam à capoeira, tais como: observar e interagir, 

respeitar a natureza e seus fluxos, paciência, etc.:  

Seria suficiente o primeiro principio da permacultura, “Observe e interaja”, 
para estabelecer uma relação. Mas também muitos outros princípios acho 
que se aplicam nas duas coisas. Os dois sistemas acho que perseguem 
eficiência, flexibilidade, economia, observação, ação/reação, entre outros. 
(Baroni) 

A capoeira trabalha dentro dos princípios da permacultura, os 7 princípios, 
uma prática integrada da capoeira é uma prática holística da vida, que 
trabalha o corpo, a alma, o espírito, a musicalidade (Cris) 

Assim de primeira não acho [que exista relação entre capoeira e 
permacultura], mas vi uma relação aqui no Kilombo. Assim para pensar 
agora, nas bases e dos princípios pode ser. Por exemplo, o respeito, na 
permacultura, você tem esse respeito à natureza de observar, com paciência, 
na capoeira é o mesmo, você vai olhar o outro e vai respeitar o que está 
fazendo. Respeitar, observar, com paciência, assim vai internalizando. 
(Sandra) 

	
 Os princípios citados nesses depoimentos nos levam a pensar em uma visão do ser 

humano mais integral e integrada, que considera suas diversas dimensões sem fragmentá-las – 

“corpo, alma, espírito, musicalidade”. A prática holística de vida que é a capoeira, nas palavras 

de Cris, ao trabalhar de forma integrada o corpo, a alma, o espírito, a musicalidade, nos leva a 

destacar um princípio permangoleiro que seria o corpo-natureza sagrado, no qual o 

conhecimento de si está conectado ao conhecimento do mundo.  

Esse corpo-natureza encontra-se integrado ao cosmos e, como tal, considerado lugar 

sagrado. Sandra Petit dialoga com Muniz Sodré (1997, p.32) para falar sobre a integração entre 

corpo e território, ambos constituídos de minerais, líquidos, vegetais e proteínas. Assim, o corpo 

da cosmovisão africana seria um microcosmo do espaço amplo, tanto físico como mítico 

(PETIT, 2015, p.79), pois, “como natureza, o corpo é considerado formado por vários 

elementos sagrados” (PETIT, 2015, p.81). Hampaté-Bâ (1980) conta que a mitologia africana 

revela como todos os reinos da vida encontram-se no ser-humano: 

De todas as “Histórias”, a maior e mais significativa é a do próprio Homem, 
simbiose de todas as “Histórias”, uma vez que, segundo o mito, foi feito com 
uma parcela de tudo o que existiu antes dele. Todos os reinos da vida (mineral, 
vegetal e animal) encontram-se nele, conjugados a forças múltiplas e a 
faculdades superiores. Os ensinamentos referentes ao homem baseiam-se em 
mitos da cosmogonia, determinando seu lugar e papel no universo e revelando 
qual deve ser sua relação com o mundo dos vivos e dos mortos. Explica -se 
tanto o simbolismo de seu corpo quanto a complexidade de seu psiquismo: 
“As pessoas da pessoa são numerosas no interior da pessoa”, dizem as 
tradições bambara e peul. Ensina-se qual deve ser seu comportamento frente 
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à natureza, como respeitar-lhe o equilíbrio e não perturbar as forças que a 
animam, das quais não é mais que o aspecto visível. A iniciação o fará 
descobrir a sua própria relação com o mundo das forças e pouco a pouco o 
conduzirá ao autodomínio. (HAMPATÉ-BÂ, 1980, p.184) 

	
A relação capoeira – natureza foi também ressaltada pela mestra Gegê, a partir do 

movimento constante entre ambas, como um movimento de vida, em que por estarem vivas, 

capoeira e natureza, são dinâmicas e se transformam a cada instante, a cada ginga, a cada dia 

ou estação: 

eu acho que a capoeira é vida, ela é viva, ela pulsa, então ela é natureza nesse 
sentido, ela tem uma energia viva, ela não é estática, a natureza não é 
estática, ela pulsa. Então, acho que quase pode dizer que é a mesma coisa 
nesse sentido, de uma coisa viva. A sua ginga nunca vai ser exatamente a 
mesma ginga toda vez que você for gingar. Você vai olhar para uma árvore, 
ela é uma árvore, mas ela vai estar sempre diferente cada vez que você olhar 
para ela. (Gegê) 

	
O depoimento de um participante do evento Permangola em 2015 expressou seu 

sentimento de conexão com a natureza e com as pessoas, em comunidade, ressaltando a grande 

diferença em relação à forma como antes ele costumava vivenciar a própria capoeira: 

Eu senti que eu fui conectado em meu corpo a outro canal, outra vibração. 
Do início do dia, eu senti a capoeira de outro canal, através de mim. Porque 
eu senti uma ligação com a natureza, com as pessoas, com a comunidade, 
com todas as coisas, eu senti a terra em outro canal204. 

	
Outro depoimento, de uma treinel de capoeira que tem experiências com a vida no campo 

e pratica capoeira há mais de vinte anos, expressa a sua forma de ver a conexão capoeira – 

natureza, a partir de seu corpo:   

A Capoeira Angola tem tudo a ver com a natureza, em todos os sentidos, a 
meu ver. O que eu mais gosto e admiro na capoeira são justamente esses 
movimentos que imitam os bichos e te fazem rastejar e andar com as mãos no 
chão, tendo assim um contato muito visceral com a terra. Com a capoeira a 
gente se conecta e aprende que fazemos parte desses ciclos todos da natureza. 
Na roda, no jogo, a gente ginga e gira, e muda de posição, como a noite e o 
dia, o yin e o yang, as quatro estações do ano.  Com o passar do tempo e o 
treinamento de capoeira fui aprendendo a reconhecer tudo isso no meu corpo. 
Hoje eu não consigo me ver e estar sem a Capoeira Angola e eu faço parte da 
natureza  e me integro com ela bem mais estando na Capoeira Angola. 
(Raquel Almeida. Grifos nossos)205 

	

																																																								
204 Entrevista realizada logo após o evento Permangola 2015, no Kilombo Tenonde. Arquivo pessoal.  
205 Entrevista realizada para esta pesquisa, via e-mail, em novembro de 2015. Aquivo pessoal. 
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Os caminhos e práticas da permacultura (assim como da agroecologia) podem também 

ser entendidos como atualização de tradições, de conhecimentos e saberes ancestrais africanos 

e indígenas, qualificados por uma atitude qualitativa, sagrada e ecológica do ser humano em 

relação ao espaço, como nos diz SODRÉ (1988b, p.63): 

A visão qualitativa e sagrada do espaço gera uma consciência ecológica, no 
sentido de que o indivíduo se faz simbolicamente parceiro da paisagem. Essa 
ideia de uma parceria sagrada entre o homem e a terra é verdadeiramente 
ecológica, por fazer do espaço como um todo objeto de preservação 
patrimonial. Neste aspecto, índio e negro entendiam-se de tal maneira que 
puderam tornar-se eventualmente bons parceiros na História americana. 

	
Essa arte de viver angoleira e permacultural nos leva a pensar em outro princípio 

permangoleiro, que podemos chamar da percepção do mundo como geografia sagrada: o ser é 

produto da interação entre todos os elementos da natureza, emoções, valores e símbolos. 

(MACHADO, 2013).  

A capoeira é uma arte de se aprender a jogar na vida, a permacultura ensina formas de 

viver na natureza, como já praticavam populações tradicionais africanas e indígenas. Esses 

aprendizados acontecem na observação e interação, ou seja, no se relacionar com o mundo de 

forma reflexiva. A capoeira trabalha a observação de forma ampliada, 360 graus, não apenas 

utilizando-se da visão, mas a percepção do que se passa ao seu redor a partir dos diversos 

sentidos do nosso corpo-natureza, com destaque para a intuição. O capoeirista, mandingueiro, 

busca prever o movimento do outro. Trabalha com as energias do ritual. 

[...] a capoeira desenvolve muito a subjetividade, o raciocínio, o 
comportamento, até o comportamento social. E isso sim pode ser aproveitado 
na sua vida toda, e por que não na permacultura, na agroecologia, que são 
essas coisas de não forçar uma coisa quando não dá certo, de criar 
estratégias, de observar antes de entrar, ou de fazer com que a situação seja, 
transformar a situação para ser favorável para você [...] (Isabel Froes) 

	
O conhecimento do mundo também se dá no observar a natureza, seus padrões e sistemas, 

e interagir com ela. Daí a construção de conhecimentos tradicionalmente compartilhados sobre 

as plantas, por exemplo, e suas possibilidades de cura, limpeza espiritual, alimentos, etc. Tais 

saberes das plantas envolvem também sua energia sutil. Daí a sua possibilidade de utilização 

como cura mais profunda.   

São conhecimentos ligados a formas de ser e estar no mundo em que não apenas se 

respeita a natureza, mas se sabe sendo natureza, sagrada, como a vida. Se pratica a paciência e 

a espera pelo tempo natural das coisas. Os princípios éticos da permacultura e filosóficos da 
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capoeira angola, como a observação, a paciência, a visão integrada da vida em seus aspectos 

corporal, espiritual, artístico, são fundamentalmente multirreferenciais na forma de se conhecer 

o mundo e produzir e difundir conhecimentos. Ou seja, não podemos perceber os 

conhecimentos se não de forma múltipla, integrada, complexa e incompleta, pois nossa 

limitação humana não nos permite acessar a completude das coisas. Mas podemos sim buscar 

acessar diversas dimensões do viver, do ser e do conhecer, na direção contrária da 

hierarquização e fragmentação dos conhecimentos, como nos diz Vanda Machado: 

O pensamento africano não hierarquiza. Corpo, mente, memória, tradição, 
sentidos, imaginário, símbolos, signos, espiritualidade e as vivências 
cotidianas, tudo faz parte de uma tradição na sua multidimensionalidade que 
não se presta a explicações reduzidas, a categorias que fragmentam sentidos. 
(MACHADO, 2013, p.52) 

	
Essa cosmo-percepção206 habitada no corpo, como na capoeira angola, mais ainda quando 

integrada à natureza (em nosso caso, via permacultura), como o são as cosmo-percepções 

ameríndias e africanas, reforçam os elos existentes entre as dimensões física, espiritual, 

ancestral, natural, corporal, mental. A transversalização dessas diversas dimensões acontece no 

movimento circular, espiralado, pois mantém uma ligação com o que passou e constantemente 

o reatualiza, em um movimento contínuo e sem fim. É assim também com o “Corpo-Dança-

Afroancestral”, proposto por Sandra Petit: 

É notório o caráter profundamente holístico dessa cosmovisão habitada no 
corpo e inteiramente perpassada pelo elo inquebrantável com o sagrado 
(espiritualidade nos movimentos) e com a ancestralidade (simbolizada pelo 
chão). Tudo isso se dá de forma atualizada e retroalimentada (saída da raiz 
para projeção da energia para cima e retorno à raiz, descarregando a energia 
sugada), num movimento de constante renovação.  Em consequência, todos 
esses conceitos podem ser resumidos pelo princípio de circularidade, pois a 
circularidade envolve a vivência de um continuum, algo que transversaliza as 
diversas dimensões desse Corpo-Dança Afroancestral. (PETIT, 2013, p.99) 

	
Dar continuidade a conhecimentos e tradições ancestrais abre a possibilidade de um 

caminho permanente, de algo que possa permanecer vivo tanto durante o tempo da vida de uma 

pessoa, como ao longo dos tempos, na vida do planeta. Isso nos permite falar em Cultura 

permanente, Capoeira Angola permanente, Cultura Negra permanente, Cultura Ameríndia 

permanente – culturas que permaneçam vivas ainda que sofram seus processos de 

transformações. Essa ideia foi expressa pela mestra Tisza em seu depoimento: 

																																																								
206	O termo cosmo-percepção sugere, aqui, um sentido mais amplo que o do termo “cosmovisão”, ou seja, refere-
se não somente uma visão de mundo, mas a uma percepção – a partir de todos os sentidos humanos – do mundo.	
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Esse pessoal da capoeira angola que vem pra área rural, apesar de no meu 
sítio eu não viver da agricultura, mas os conceitos que eu vou trazer vão ser 
os mesmos que eu aplico na capoeira angola. De perpetuação, de 
preservação. O Cabello também fala isso com os alunos dele, eu falo com 
meus alunos: “você quer jogar capoeira por quanto tempo? 6 meses, 6 anos, 
16 ou 60? Ou enquanto você estiver vivo? E a terra, você quer usar por quanto 
tempo?”(Mestra Tisza)207.  

	
Esta proposta de se pensar a capoeira como permanente, para a vida toda, assim como a 

terra, ou a vida e os seres vivos em geral, implica em uma concepção de corpo que está 

intrinsecamente relacionada a uma ética e estética do cuidado, cuidar de si e do outro, o corpo 

como sagrado. Eduardo Oliveira (2007a), em sua obra Filosofia da Ancestralidade, propõe 

pensarmos o corpo como território, como movimento da cultura, como ética, como conceito e 

ao mesmo tempo como coisa concreta, como universal e singular, e nos propõe ainda pensarmos 

não sobre o corpo, mas a partir do corpo. Com isso, ele defende uma ética da libertação, ao 

dizer:  

A ética é a experiência de ampliação das liberdades, e o corpo seria o produto 
desse processo. O processo ético é uma opção, mas pode ser também 
modelizado sob a perspectiva da destruição do corpo próprio e do corpo 
alheio. A destruição dos corpos (do homem, da mulher, da terra, do social, da 
cultura) é um projeto antiético porque limita a expansão e a experiência da 
liberdade. A forma cultural africana é um modelo histórico-ideológico que por 
estar visceralmente relacionado ao corpo e à sua expansão tornou-se uma 
experiência ética. É a ética do corpo sagrado. (OLIVEIRA, 2007a, p.107) 

	
Nos alertando para o cuidado de não cairmos em um romantismo ou discurso ideológico, 

assumimos, com Oliveira, que “tais princípios de uma ética sejam sempre provisórios, não por 

motivo intelectual, ideológico ou metafísico, mas porque a realidade é provisória – no sentido 

de que nada permanece igual” (OLIVEIRA, 2007a, p.108). Ou seja, estamos no terreno do 

imprevisível, da flexibilidade, do improviso, assim como o jogo de corpos e os movimentos da 

capoeira.  

 

  

																																																								
207 Entrevista realizada para este trabalho, durante o evento 22o DanceBatuKeira, em Serra Grande, em julho de 
2014. 
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3.2. ANCESTRALIDADE NA RODA 

“O saber é uma luz que existe no homem. A herança de tudo 
aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra 

latente em tudo o que nos transmitiram, assim como o baobá já existe 
em potencial em sua semente”. 

Tierno Bokar208 

 

A ancestralidade pode ser entendida como um “espírito de intimidade com a natureza” 

(OLIVEIRA, 2007, p.265), que se liga a saberes antigos, mas atualizados e singularizados no 

presente. Essa ligação com saberes antigos é também uma ligação espiritual, não somente com 

conhecimentos abstratos, mas com ancestrais que se tornaram referências para a produção e 

difusão de conhecimentos. Esses ancestrais podem ter sido pessoas que tiveram uma atuação 

importante no passado e adquiriram o posto de ancestrais, ou podem ser também forças da 

natureza, como nos diz Eduardo Oliveira (2003, p.66-67): 

Pedra angular dos cultos religiosos, os ancestrais são ou personagens 
históricos que por sua notável presença no Aiyê lograram um posto de 
antepassados divinizados transformados por suas comunidades em ancestrais, 
ou aspectos naturais (rios, árvores, mata, etc.) que foram divinizados por sua 
importância à sobrevivência do grupo humano. É bom esclarecer que os 
antepassados podem ou não vir a ser ancestrais, porém todo ancestral, um dia, 
já foi um antepassado, seja em forma humana ou em forma natural. 

	
São os ancestrais e os antepassados quem multiplicam a força vital, energia de vida, 

segundo a cosmovisão banto, como também nos diz Oliveira: 

Os antepassados e os ancestrais são aqueles que multiplicam a força vital. E, 
ao atentar para a lógica da ancestralidade que perpassa a organização social-
ontológica dos bantos, vê-se que aquele que se integra ao ciclo ancestral 
recebe dali sua força e, somente aí, pode dinamizá-la e aumentá-la. A força 
vital não é, portanto, um atributo individual, mas uma construção coletiva, que 
obedece uma rígida organização tradicional e que, sem atualização, perde-se 
na poeira da memória. A força vital é uma energia. (OLIVEIRA, 2007a, 
p.235-236) 

	
Eduardo Oliveira (2007a) aborda a ancestralidade, aqui, em relação ao campo da 

religiosidade de matrizes africanas e sua relação com a natureza, onde se encontram os Orixás, 

Inquices e Voduns. Já em um outro sentido, mestre Cabello refere-se à ancestralidade na 

capoeira a partir de suas linhagens, da pertença e vínculo com os mestres e capoeiristas do 

																																																								
208 Apud A. HAMPÂTÉ-BÂ (1980, p.167) 
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passado e os mais velhos. Assim, ele destaca a ligação espiritual com os ancestrais e o respeito 

a eles e aos saberes que se busca manter, atualizando: 

M. CABELLO: Pra mim, que a bateria representa essa ancestralidade. A 
responsabilidade de quem tá tocando o berimbau, os outros instrumentos, tem 
que ter esse respeito, tem que ter esse diálogo, essa recíproca. [...] isso faz 
parte do princípio de roda de samba, roda de candomblé. O tambor tocou, a 
própria entidade vem, respeita do tambor. Vem desse princípio. Você tocar tá 
ligado com todas essas coisas.  

SARA: Ta ligado com a espiritualidade também, ne? 

M. CABELLO: E consequentemente com a espiritualidade. Porque você tá se 
religando [...] os ancestrais, aqueles que nos ensinaram, passaram essa 
sabedoria pra nós, tem que ser sempre respeitados. E o respeito também é em 
manter aquilo que foi ensinado pra você. É uma responsabilidade [...] (Mestre 
Cabello). 

	
Para mestre Cabello, a música (tocada pela “bateria” na roda de capoeira) representa a 

ancestralidade. Corroborando essa afirmação, em ocasião anterior, afirmamos que “na roda de 

Capoeira Angola, a música pode ser compreendida como elemento organizador do ritual, sendo 

primordial para a presença do axé ou nguzo e veículo de referência à ancestralidade”. (DINIZ 

e MACHADO, 2011, p.40) Mestre Cabello também destaca a energia que está envolvida na 

ligação ancestral, por meio da música.  

Alguns princípios civilizatórios afro-brasileiros, entendidos como elementos comuns em 

várias culturas da África pré-colonial e persistentes desde a diáspora africana, como a 

ancestralidade, a força vital, a circularidade do tempo, a própria ginga e a mandinga, 

indissociáveis da musicalidade, compõem uma linguagem, na construção dos conhecimentos 

da Capoeira Angola, conformando-se ela mesma, a capoeira, como uma filosofia que 

fundamenta formas de ser e estar no mundo. 

Norval Cruz, em sua obra “Consciência Corporal e Ancestralidade Africana”, defende 

que as culturas de arkhé são saberes do símbolo, destacando aqueles presentes nos Orixás, nos 

elementos da natureza, na música, dança, capoeira e assim por diante: 

As culturas de arkhé são saberes do símbolo: símbolos presentes nos orixás e 
rituais das religiões de matriz africana, símbolos nos elementos da natureza, 
símbolos nos territórios criados em meio às adversidades da vida na diáspora 
(dança, música, capoeira, culinária, praças, ruas, bairros, morros); símbolos 
no uso encantado da palavra. (CRUZ, 2011, p.28). 

	
O autor segue dizendo que “as arkhés são ecológicas, pois realizam a confraternização do 

ser humano com as plantas, animais e minerais. Essa dimensão ecológica é a indissociabilidade 

da natureza e da cultura. É o corpo integrado[...]” (CRUZ, 2011, p.28). 
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Estar praticando a capoeira em um espaço como o Kilombo, junto a outros capoeiristas 

com os quais se convive diariamente, atrelada ao trabalho com a terra, em contato com a 

natureza, é como se pudéssemos sentir um contato maior com a própria ancestralidade. 

Ancestralidade que emana da capoeira e da natureza. É como se pudéssemos encontrar um 

ponto comum entre ambas no seu princípio ancestral, como falou Isabel Green, organizadora 

do Permangola Minas: 

Eu acho que é um pouco dessa mesma origem, essa coisa de onde todos vêm, 
e que tem esse princípio ancestral, que a capoeira angola tem, e que a 
agricultura, a agrofloresta e toda essa coisa de lidar com a natureza de uma 
maneira que não seja agressiva, e que seja permanente e saudável tem. 
(Isabel Green) 

	
O mestre Cobra Mansa acredita que a nossa ancestralidade está na natureza, já que somos 

seres da natureza. Se a ancestralidade do ser-humano se encontra na natureza, as pessoas podem 

encontrar, segundo ele, uma maior conexão consigo mesmas na natureza: 

Eu acho que a NOSSA ancestralidade está na natureza, eu acho que é a 
NOSSA ancestralidade. Tudo bem, tem gente que até tem um espírito mais 
urbano, mas tem certas pessoas que isso aqui é o que faz bem para ela. Nem 
que seja um dia, uma semana. Eu por exemplo, eu tenho que ter pelo menos 
um parque para correr. Porque, se eu ficar muito longe da natureza eu 
começo a definhar. Porque eu sinto essa necessidade. Então, eu acho que a 
gente vai se conectando mais com si próprio, então se a capoeira está dentro 
de você, ela se aflora. (Cobra Mansa)209 

	
Podemos entender essa conexão, citada pelo mestre, como um movimento de 

autoconhecimento e autopercepção. A capoeira, por sua vez, também traz essa possibilidade, 

por ser uma prática de ligação ancestral, daí a possibilidade de potencialização da capoeira, 

internamente nas pessoas, quando realizada em conexão com a natureza.  

O tipo de conhecimento intuitivo e ancestral com o qual a permacultura trabalha, ao lado 

dos saberes da mandinga e do encantamento na forma de ser de um mestre de capoeira foram 

destacados dentre os aprendizados mais significativos apontados pelos/as participantes do 

Permangola 2013: 

[...] da permacultura, uma coisa que eu aprendi é que muito da permacultura 
é intuitivo, e faz sentido, porque é o que era no passado com os seres 
humanos210. (Mayse, Inglaterra, tradução nossa) 

																																																								
209 Entrevista realizada juntamente com um participante do Permangola 2015, no Kilombo Tenonde. Arquivo 
pessoal	
210		Depoimento original:	“from permaculture, one thing I’ve learned is lot of permaculture is intuitive, and it 
make sense, because it’s what was in the past with the human beings”	
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Daqui, essa coisa do mestre. [...] é uma mandinga mesmo, a relação com as 
pessoas, com as coisas e com a natureza, e com a energia, com o 
encantamento. (Luan, SP) 

	
Um voluntário destacou que ambas, capoeira e permacultura, são coisas ancestrais que 

trazem o princípio da integração das diferenças e diversidades. Também destacou o princípio 

da observação da permacultura, como antes apontado por outros entrevistados: 

[...] primeiro, porque a permacultura não é o conceito, é uma coisa ancestral. 
Capoeira também tem isso, pode ser angola ou regional, mas é capoeira. É 
algo que se transmite às pessoas e integra elas. Às vezes você une plantas 
para se ajudarem, é o mesmo com a capoeira. A noção é integrar, que é 
aceitar todas as diferenças, que estão em todos. [...] olhar, observar, é 
importante na capoeira, na permacultura também observar os padrões. 
(Pancho) 

	
Essas características de integração das diversidades são apontadas por Eduardo Oliveira, 

em sua obra “Filosofia da Ancestralidade”, ao discorrer sobre a Ancestralidade como uma 

categoria de relação, ligação, inclusão, diversidade, entre outras. Destacamos aqui a relação, 

que se vincula ao princípio da coletividade. “A ancestralidade é uma categoria de relação 

porque ela é um dos modos pelos quais as relações são geridas” (OLIVEIRA, 2007a, p.257). 

Ela é também uma categoria de ligação, uma vez que “a maneira pela qual os parceiros de uma 

relação interagem dá-se via ancestralidade. Nesse sentido, a ancestralidade é um território sobre 

o qual se dão as trocas de experiências: sígnicas, materiais, linguísticas etc”. (idem, ibid.) E por 

fim a ancestralidade é uma categoria diversa, entendendo que “a diversidade é a expressão 

máxima da existência. A vida é diversidade” (idem, ibid.). Como afirmou Pancho, as diferenças 

estão em todas as pessoas. Acrescentamos que a diversidade é o que constitui a natureza.  

Apesar de a permacultura, como conceito, ser bastante recente (década de 1970), ela se 

baseia em conhecimentos ancestrais, como afirma o mestre Cobra Mansa: “permacultura é 

nada mais nada menos que um conhecimento ancestral, teorizado e trazido para os tempos 

modernos. Então, tem tudo a ver com a cultura africana, com a utilização de ervas[...]”.  

Trata-se de conhecimentos que desde muito antes vêm sendo utilizados na tradição 

ancestral do candomblé: “Candomblé já fazia isso há muito tempo né”. No terreiro, “vive-se a 

memória de uma África ancestrálica na sua complexidade atualizada”, como nos dia Vanda 

Machado (2013, p.52):  

A memória ancestral reorganizou a identidade coletiva de negros e negras 
escravizados no Brasil, mas sempre com algumas ressalvas, que não vamos 
considerar como perdas. Essa é a ideia que nos remete a valores que estão na 
raiz, no sentimento e no pensamento africano. 
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A ancestralidade africana, assim como a ameríndia, ou simplesmente de povos ancestrais, 

encontra-se na conexão direta com o chão, a terra, lugar de onde se extrai o alimento que nos 

traz vida e onde são enterrados os mortos, como diz Sandra Petit, ao falar da afroancestralidade 

na dança: “Contato com a ancestralidade que na cosmovisão africana é simbolizada pelo chão, 

onde enterramos nossos mortos e de onde extraímos nosso alimento vivo e espiritual.” (PETIT, 

2013, p.77, grifos da autora). 

O chão é a base dos movimentos do corpo angoleiro. Mãos, pés e cabeça no chão. Assim 

como no candomblé, o gesto de “bater cabeça” é levar a cabeça ao chão, em reverência aos 

ancestrais. O movimento de pisar o barro, nos mutirões de construção, ato tão antigo que retorna 

com força de atualidade nas agora chamadas “bioconstruções” (nesse caso, em trabalhos com 

adobe ou superadobe), é também de uma conexão com o chão, ato de aterrar, prática de filosofia 

da Terra: “Se a Filosofia da Terra é uma filosofia que não prescinde do corpo - pois encontra 

nele o acontecimento fundante -, a ancestralidade como filosofia não prescinde da terra, visto 

que a sabedoria brota do chão.” (OLIVEIRA, 2007a, p.256). 

Defendemos aqui a construção de conhecimento de forma contextualizada, partindo do 

próprio chão. A sustentação dessa filosofia é justamente a ancestralidade, que traz com ela o 

encantamento, como diz Eduardo Oliveira: 

O homem é fruto da terra! A terra, apesar de universal, é sempre um contexto. 
Por isso o homem é sempre resultado de um contexto e produz uma filosofia 
feita de sua matéria. Assim, posso falar de uma filosofia Dogon, de uma 
filosofia Banto (etc.) visto que 	se configuram em uma	filosofia da terra. Tal 
filosofia, porque sustentada pela ancestralidade (que é o território mais antigo 
e fecundo entre todos), encanta, pois é próprio das territorialidades sapienciais 
encantarem. Assim é a pele dos elefantes, a paciência dos ibins, a 
tranquilidade dos lagos, a profundidade dos oceanos, o cume das montanhas, 
a palavra dos anciãos, o corpo dos ancestrais. (OLIVEIRA, 2007b, p.244,245) 

	
Quando questionadas sobre o que entendem por ancestralidade no Kilombo, as pessoas 

entrevistadas que viveram como voluntárias no local abordaram a ancestralidade em diversos 

sentidos: no sentido mais pessoal, cultural, racial, de estilo de vida, de ancestrais passados e de 

vivência cotidiana no presente. Identificamos dois principais pilares aos quais esses diversos 

sentidos se referem: a ancestralidade na permacultura e a ancestralidade na capoeira. A 

ancestralidade na permacultura foi relacionada à relação próxima com a natureza, o respeito 

aos seus ritmos, as práticas e técnicas antigas de construção natural, de manejo da terra, etc., 

que hoje são conhecidas como “permaculturais” ou “agroecológicas”, como podemos ver nas 

seguintes falas: 
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[...] eu... sinto a ancestralidade da natureza, com a convivência com a 
natureza. (Annie) 

Acho que todas essas coisas, a capoeira, a bioconstrução, a agrofloresta, tudo 
isso acho que veio há muito tempo, são práticas antigas, que podem ter um 
nome novo. (Baraúna) 

Acho que nesse sentido, de ancestralidade agricultural. Que nossos 
ancestrais tavam bem mais ligados com coisa de natureza, tinha muito mais 
respeito com a terra, porque você não podia ir pro supermercado comprar 
coisas, dependiam da terra para a sobrevivência/ (Kamila) 

Se você ver pela metodologia de trabalho que a gente usa pra fazer 
construção, pra fazer agrofloresta, permacultura é isso, é usar os recursos 
que sempre foram usados. Isso é ancestral, isso tem tempo, o manejo da terra, 
as técnicas de construção antigas, com barro, isso sim, é ancestral. (Márcio) 

	
Em relação à ancestralidade na capoeira, as pessoas entrevistadas citaram a relação com 

suas raízes negro-africanas, os conhecimentos tradicionais, a sua prática diária, o respeito aos 

mais velhos, a transmissão do conhecimento de forma iniciática:  

Eu acho que como o líder dessa comunidade teve uma vivência mais da 
capoeira que da permacultura, ele traz mais a ancestralidade da capoeira, 
que é essa energia dessa prática estar na vida dele, de manhã, de tarde, de 
noite... essa coisa de ser uma prática iniciática, da mestria e o discípulo do 
mestre, do respeito [...] (Cris). 

Acho que Cobrinha tem, com as pesquisas dele pessoais, ele é um mestre 
tradicional de angola, ele cuida para que a gente não esqueça as antigas 
cantigas de capoeira, os movimentos dos antigos mestres, e ele trabalha uma 
base, um fundamento de capoeira, não é capoeira de show, é de sentido 
cultural. (Kamila) 

Acho que o mestre sempre que ele fala para a gente, ele tem muita paciência, 
e sempre explica a origem, ele sempre vai atrás, e explica tudo, por exemplo 
se perguntamos sobre uma cantiga. Também vimos esse filme sobre as origens 
da capoeira angola, a dança da zebra, e falamos muito disso com o mestre. 
Também te falei que morei em Gambia, e é engraçado que muitas coisas que 
estão lá, estão nas cantigas de capoeira. (Sandra) 

	
Entre os moradores do Kilombo que trabalham no local, Dó considera que o tema da 

Ancestralidade poderia ser mais discutido no Kilombo:  

É um tema que eu gostaria que fosse mais discutido no Kilombo. Eu acho que 
é pouco discutido. Se não é falado na capoeira, não se fala mais. Saber quem 
são os nossos antepassados, eu já tive essa conversa com meu pai, de onde 
vieram meus avós, meus bisavós, mas eles também não sabem. Aí, fica uma 
interrogação. Sobre a ancestralidade na capoeira eu pergunto ao mestre. 
(Dó) 

	
A ancestralidade tanto pode interligar capoeira e permacultura, como também pode 

bifurcá-las, já que este é lugar de encruzilhada. Uma das entrevistadas percebeu alguns 
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desencontros entre o ritmo da prática da capoeira no Kilombo em relação ao desenvolvimento 

dos projetos de permacultura no local, o que foi interpretado por ela no âmbito da 

ancestralidade. Ela percebeu que, como o líder da comunidade é um mestre de capoeira, ele 

traria, primeiramente e mais fortemente a ancestralidade da capoeira que a da permacultura, de 

modo que o ritmo cotidiano da prática da capoeira prevalece ao da permacultura. Assim, no 

Kilombo, ao invés de se começar a trabalhar no campo cedo pela manhã, começa-se o dia 

praticando capoeira, ao invés de se recolher ao cair da noite, pratica-se a musicalidade ou a roda 

de capoeira:  

tem a ancestralidade da permacultura, do cara que viveu a vida inteira na 
roça, porque esse cara vai entender que tem que trabalhar no campo de 
manhã, [...] de respeitar os dias, meu corpo aguenta trabalhar tantas horas, 
agora escureceu, momento de se repousar, momento de se recolher, isso pra 
mim é também ancestralidade na permacultura, acordar, recolher, conforme 
o ritmo da natureza. (Cris) 

	
Percebemos como a característica da liderança é determinante para o funcionamento desta 

comunidade e inclusive para os sentidos de ancestralidade ali praticados. Ao mesmo tempo, 

quando perguntamos sobre o seu entendimento de ancestralidade no Kilombo, o próprio mestre 

Cobra Mansa disse estar se questionando sobre isso, principalmente desde quando começou a 

estudar sobre Ancestralidade para sua atual pesquisa de doutorado: 

No Kilombo, essa questão da ancestralidade, é uma coisa que eu não pensei 
bem sobre isso. Por quê? O que eu quero buscar de ancestralidade lá? Essa 
questão da africanidade, que a gente coloca tanto. Mas aí eu posso me 
perguntar: que africanidade você quer buscar? Uma africanidade religiosa, 
da agricultura, filosófica, e se for buscar filosófica, de quem você vai 
buscar[...]? Então hoje em dia eu fico me questionando muito mais: o que eu 
quero? Ao mesmo tempo, eu acho que o Kilombo também tem muito a ver com 
a questão indígena. A questão da agrofloresta tem muito a ver com a questão 
indígena. Então, como fica essa parte? Que é uma parte minha que eu estou 
sempre escondendo, sempre negando, sempre invisibilizando. Então eu 
gostaria de aproveitar esse momento justamente para também poder colocar 
isso mais. 

	
Por outro lado, ele ressalta que não quer fazer do Kilombo um lugar “xamânico”, no 

sentido de “colocar essa coisa toda de cura, toda essa aura de que lá é um lugar sagrado. Eu 

não quero que lá vire um TEMPLO, onde as pessoas vão lá pra se curar, de todas as mazelas 

da vida... Eu não quero isso, lá não é lugar disso.” 
O mestre critica o excesso de ritualização existente em nossa sociedade atualmente. 

Diferentemente dos rituais que acontecem naturalmente no cotidiano de certos povos africanos 

ou ameríndios, as pessoas atualmente parecem realizar rituais de forma artificial. 
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Isso tem sido um conflito pra mim nesses últimos anos. Porque eu acho que 
as pessoas estão colocando as coisas de uma maneira muito artificial. Tá 
deixando de ser uma coisa natural, aonde você faz isso normalmente, você 
desenvolve isso normalmente, e isso é parte da sua vida, do seu dia-a-dia, pra 
ser uma coisa que você vai encontrar. 

(SARA: E a questão africana e afirmação da cultura negra?) 

Isso é no dia-a-dia! Eu acho que eu vou falar mais sobre cultura negra com 
meus atos, com meus gestos, com a minha leitura, a forma como eu coloco 
pras pessoas sobre o que é ser negro, o que é se posicionar como negro, do 
que ficar com um bocado de bobozeira. 

	
Ele ressalta que não é contra ritos e rituais: “Você busca um saber ancestral, agora sem 

essa ritualização exacerbada. Eu não to questionando ritos e rituais. Eu to criticando essa 

forma exacerbada das pessoas falarem sobre isso”. O mestre defende, portanto, que a 

ancestralidade no Kilombo, seja ela africana ou ameríndia, é algo que acontece no dia-a-dia: 

Acontece no dia-a-dia, aqueles bate-papos que acontecem depois da roda, da 
gente trocar uma ideia, falar com as pessoas, de mostrar exemplos de mestres, 
de dar um toque sobre consciência negra, é no dia-a-dia, é aos poucos. É 
falar: na África as pessoas também desenvolvem isso assim, assim. No 
passado, o quilombo não era nada mais que..., aquilo já existia lá, cara, as 
pessoas já desenvolviam esse tipo de agricultura, já faziam esse tipo de coisa. 
É falar, a cultura indígena já plantava uma mandioca, já fazia uma 
agrofloresta. Então, é de uma forma muito mais natural que você vai 
entender. (Mestre Cobra Mansa)211 

	
Entendemos, com isso, que No Kilombo os conhecimentos encontram-se integrados às 

práticas do cotidiano, sendo este cotidiano ritualizado. O mestre segue: “se você está tratando 

a terra com carinho, não está envenenando a terra, está tentando alimentar a terra, tá ali 

plantando uma árvore, que você tá colocando a sua energia[...]”. Nesse sentido, podemos 

relacionar o modo como a cultura africana está intrinsecamente ligada ao cotidiano da 

comunidade, onde as coisas se religam e interagem – reforçando nosso entendimento da 

Ancestralidade como categoria de ligação e relação.  

Uma vez que se liga ao comportamento cotidiano do homem e da comunidade, 
a “cultura” africana não é, portanto, algo abstrato que possa ser isolado da 
vida. Ela envolve uma visão particular do mundo, ou, melhor dizendo, uma 
presença particular no mundo – um mundo concebido como um Todo onde 
todas as coisas se religam e interagem. (HAMPÂTÉ-BÂ, 1980, p.169) 

	
Mestre Cobra Mansa expressa o seu entendimento sobre Ancestralidade como uma linha 

contínua entre o que existiu anteriormente e o que estamos fazendo atualmente: “Porque, se a 

																																																								
211 Entrevista realizada para esta pesquisa, em novembro de 2015. Arquivo pessoal. 
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gente olhar por um lado, o que vai ser a Ancestralidade e por que a ancestralidade vai se 

perpetuar? Porque você faz uma linha contínua do que era feito e do que você está fazendo”.  

Importante ressaltar que para manter essa “linha contínua” foi e ainda é necessário um 

processo de resistência – ou resiliência, como diriam os permacultores – considerando-se a 

história de discriminação, negação e dizimação sofrida pelos povos indígenas e afrodescentes, 

como diz a autora Sandra Petit, ao falar sobre o seu conceito de “Corpo-Dança Afroancestral”: 

Esse Corpo-Dança Afroancestral é mantido até hoje como identidade e 
memória coletiva essencialmente por aqueles que vêm sofrendo processos de 
discriminação históricos, que são os indígenas e os afrodescendentes. Da 
assimilação cultural pelo convívio com outros grupos da sociedade 
(empréstimos de outras matrizes), bem como pela invasão cultural 
(religiosidade católica e valores europeus impostos), formou-se um Corpo-
Dança Afroancestral mesclado, cuja marca predominante é a da resistência 
cultural negra. (PETIT, 2015, p.96) 

	
Essa história de resistência, que gerou também muito sofrimento é lembrada pela mestra 

Gegê, ao falar sobre o seu entendimento sobre ancestralidade na capoeira. Ela se refere aos 

capoeiristas do passado, que nos permitiram aprender e praticar a capoeira hoje, aos quais 

devemos “respeito e obrigação”: 

Então que existem várias pessoas, antes de eu praticar capoeira, que 
passaram por várias coisas pra eu hoje estar praticando capoeira, e que eu 
devo respeito a todas essas coisas que essas pessoas passaram, e que na 
maioria está incluindo muito sofrimento, muita dor, muita luta, muita 
resistência. E a gente vive numa sociedade que a gente olha pro lado e vê 
muita injustiça social, muita maldade, muita violência, de todas as formas, e 
apesar de a gente ver muita violência na capoeira, eu acho que ela também 
pode combater a violência, sendo bem propagada, digamos assim. Eu sinto 
um carinho muito grande, parece que a gente conheceu o mestre Pastinha, 
não sei se é porque eu tive muito contato com o João Grande, mas é como se 
a gente devesse obrigação sabe, eu já recebi tantas coisas, e a filosofia dele 
é tão bonita, as coisas que a gente lê dele, eu acredito muito. Essa capoeira 
que eu entendo que ele escreve, ela não tem covardia. Ela pode até ser 
violenta, no momento que é pra ser violenta, mas ela não tem covardia. Então, 
dentro dessa crença, dessa ancestralidade, dessa coisa que não pertence a 
mim, nem a ninguém, mas essa coisa que vem sendo trazida, de novo vem a 
coisa da obrigação, da vontade de deixar vivo algo que faz sentido, que eu 
acho belo[...] (Mestra Gegê)212 

	
Nesse processo de resistência e atualização, destaca-se a figura de Mestre Pastinha, 

considerado importante “guardião das tradições da Capoeira Angola” por grande parte da atual 

comunidade de capoeira. Em seus manuscritos, em seu livro “Capoeira Angola” e na tradição 

																																																								
212 Entrevista realizada para esta pesquisa em novembro de 2015. Arquivo pessoal. 
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oral mantida por seus discípulos na continuidade da sua linhagem, delineia um código de ética 

e expõe “de maneira sistemática os seus entendimentos sobre a conduta, o modo de ser e de 

agir dos praticantes da Capoeira Angola” (BARRETO, 2015, p.39), contribuindo decisivamente 

para uma redefinição do ser capoeirista. Tendo o propósito de livrar a capoeira da depreciação 

que sofria em sua época, o mestre expressa em seus manuscritos uma ética da não-violência, 

do amor à capoeira, da lealdade aos camaradas:  

É teu maior prazer ser um capoeirista cheio de ódio e pavor? O povo não lhe 
da valor: o capoeirista hoje, é mais artístico do que no passado: porque 
aprendiam para vingança, agora é mais espiritualizado e mais consciente como 
esporte. A minha velhice lhe transmite um bom exemplo, como capoeirista 
que sou, reconheço o valor que o povo me dá. (PASTINHA, 2013b, p.19) 

	
Se por um lado, Mestre Pastinha defende uma ética da não-violência, fazendo uma crítica 

à competitividade e disputas entre os próprios capoeiristas, por outro lado ele reconhece que a 

capoeira não é somente dança, ela também é luta e não deixa de ter um caráter agressivo e 

perigoso: “Tratando-se de enfrentar um inimigo, a Capoeira, não é somente dotada de grande 

poder agressivo, mas, possui uma qualidade que a torna mais perigosa – é extremamente 

maliciosa” (PASTINHA, apud BARRETO, 2015, p.40). 

A capoeira agrega a diversidade em sua própria conformação, como algo que é dança, 

mas não é; é luta, mas não é somente luta; é amorosa, mas também extremamente perigosa e 

maliciosa. Capoeira é malícia, é manha, é mandinga, é, portanto, mistério. Assim como os 

mitos, na lógica da dinâmica civilizatória africana, estão ligados ao mistério, nas palavras de 

Eduardo Oliveira: 

Não a um mistério religioso em específico, mas ao mistério da vida em geral. 
A vida é um mistério. O Outro é um mistério. Assim, o mito não explica, ele 
faz reviver o tempo dos ancestrais. Ele é a estrutura onde se guarda a 
ancestralidade, ou dizendo melhor, a ancestralidade é sintetizada na estrutura 
do mito, pois o mito guarda o tempo ainda indiviso dos ancestrais. 
(OLIVEIRA, 2007a, p.226) 

	
A ancestralidade, do mesmo modo, é “ao mesmo tempo, enigma-mistério e revelação-

profecia. Indica e esconde caminhos. A ancestralidade é um modo de interpretar e produzir 

realidade”, nos diz Oliveira (2007a, p.257). Por isso a ancestralidade – e com ela a Capoeira 

Angola – são armas políticas. “Ela é um instrumento ideológico (conjunto de representações) 

que serve para construções políticas e sociais” (idem, ibid.) 

A ética defendida por Pastinha é já uma atualização e criação política em defesa da 

ancestralidade da Capoeira Angola. Essa ética, (re)atualizada e (re)criada pelos capoeiristas ao 
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longo dos tempos, assume os conflitos, as tensões e contradições como parte do processo de se 

relacionar com o outro e com o mundo. Ética-estética da ginga, da multiplicidade, da 

diversidade, da circularidade. Assim também afirma Sandra Petit: 

A ginga, a fluência, a mandinga, a atenção sem tensão, a descontração, a 
multiplicidade, a diversidade, são elementos presentes no Corpo-Dança 
Afroancestral que o identificam e o diferenciam de outras formas de corpos 
dançantes de ser e de estar no mundo. (PETIT, 2015, p.103) 

 

3.3. (CON)VIVÊNCIA COMUNITÁRIA COM AS DIFERENÇAS:   

GINGANDO COM AS DIVERSIDADES 

A Capoeira Angola é substancialmente uma vivência comunitária. Sua prática só é 

possível coletivamente. E talvez a sua maior potência e seus grandes ensinamentos, assim como 

os maiores conflitos e des-sabores estão nessa relação comunitária que a capoeira proporciona. 

Mestre Pastinha bem nos apontava essa força coletiva da capoeira:   

O capoeirista ante de tudo deve compreender-se sua importância, deve zelar 
pelo seu objetivo que interesse a coletividade: segundo favorece o seu desejo 
e contribui a sua vontade, para maior entendimento entre os capoeiristas, é 
cooperação técnica: ta bem? Corresponde o poder do seu grau, que os 
admiradores lhe classifica: capazes de melhores condições aos olhos do povo. 
Mais devem privar seus erros, ante; de estar enconjunto. (PASTINHA, 
2013, p.21. Grifos nossos) 

 

As comunidades de capoeira se organizam de formas diversas, sendo os grupos, 

academias ou escolas o modo mais comum hoje em dia. Ainda que nem todos os capoeiristas 

se insiram em grupos, a primeira pergunta para se reconhecer uma pessoa na capoeira é: “quem 

é seu mestre?” O que nos lembra que essa organização coletiva/comunitária na capoeira possui 

uma estrutura hierárquica, na qual os mais iniciantes devem respeitar os mais experientes na 

tradição – como acontece em diversas manifestações culturais tradicionais. Percebemos que o 

Kilombo apresenta algumas peculiaridades nesse sentido por não ser um espaço exclusivamente 

de capoeira – mesmo sendo o espaço-casa de um mestre de capoeira. Ainda que a capoeira seja 

o “carro-chefe” e ela envolva todos que ali estão, instaura-se nesse espaço uma dinâmica própria 

na relação entre as pessoas e delas com a capoeira.  

Assim, temos a figura do mestre Cobra Mansa, que é o mestre-fundador da Fundação 

Internacional de Capoeira Angola – FICA, sendo o Kilombo também a sua própria casa, onde 

a capoeira acontece diariamente. No entanto, aquele não se trata de um núcleo da FICA, ou de 
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uma escola ou academia de capoeira. Há capoeiristas dos mais diversos grupos, estilos e 

localidades ali vivendo e treinando capoeira, porém, são pessoas que estão ali por tempo 

determinado e muitas vezes com objetivos de ter experiências de vida no campo, para além da 

prática da capoeira propriamente dita. O fato de haver pessoas transitórias também acontece 

nos espaços de capoeira, porém com a diferença de que, geralmente há um núcleo de pessoas 

que permanecem por longos períodos, tornando-se referências e multiplicadores daqueles 

saberes em seus grupos – as ramificações das suas linhagens na capoeira.  

O ambiente do Kilombo e a sua dinâmica, bastante refletida na conduta do mestre, geram 

uma maior flexibilidade em relação a certas exigências das academias ou grupos de capoeira, 

como por exemplo quanto ao uso do uniforme. Ao mesmo tempo em que a presença de um 

mestre de Capoeira Angola da linhagem de mestre Pastinha faz com que se tenha o maior zelo 

e respeito por suas tradições e fundamentos, nos ensinamentos que vão desde os movimentos 

corporais, a ética no jogo, a musicalidade, a organização do ritual e assim por diante, no 

Kilombo há uma energia de maior liberdade e abertura às expressões singulares e às 

diversidades de cada um que lá esteja.  

Essa liberdade está relacionada a diversos aspectos: ao fato de não se tratar de um espaço 

exclusivamente de capoeira, agregando também a permacultura; à energia do lugar, advinda da 

conexão direta com a natureza, a mata, o rio, as árvores, a terra; relaciona-se também ao 

convívio diário com as mesmas pessoas e com o mestre e ao próprio jeito de ser do mestre, seu 

modo livre de ser, sua forma aberta de lidar com as diversidades e de conversar com as pessoas 

sobre os mais diversos assuntos; aos diversos interesses que levam as pessoas a permanecerem 

no lugar.  

Isso se reflete também em um ambiente em que todos, independente de seu nível de 

experiência, sua idade ou gênero, têm bastante oportunidade de cantar e tocar os instrumentos, 

por exemplo, já que há muitos momentos de prática musical e rodas informais, muitas vezes 

sem a presença de pessoas com um maior nível na hierarquia da capoeira – mestres, 

contramestres e treineis. 

A vivência diária da capoeira na natureza e do trabalho na terra com a capoeira 

proporcionam uma intensidade muito grande de aprendizados holísticos e diversos. Passar um 

mês vivendo o ritmo do Kilombo já possibilita um salto no aprendizado da capoeira e de coisas 

básicas da vida, como plantar, construir, conviver em comunidade, etc. A capoeira, no Kilombo 

Tenonde, está conectada a tudo o que acontece e conecta todas as pessoas ali. É como se naquele 

lugar pudesse brotar e aflorar outras formas de se vivenciar a própria capoeira. Mestre Cobra 
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Mansa assim falou sobre esse sentimento de conexão da capoeira com o lugar, com a natureza 

e com as pessoas: 

É que você sente que a capoeira aqui é parte de tudo isso que tá acontecendo. 
Isso é uma sensação que várias pessoas têm. O que às vezes é bom, mas às 
vezes é ruim também, porque quando você volta para sua realidade você fica 
um pouco frustrado, porque o sentimento de capoeira já não ficou o mesmo. 
Porque aqui a capoeira faz parte do dia-a-dia. A gente tá aqui, mas ali tem 
uma pessoa fazendo um berimbau. Não tá participando dessa conversa aqui, 
mas tem um ali fazendo berimbau, deve ter outro lá que tá lendo um livro, 
então, a gente tá conectado por uma coisa maior que é a capoeira. Então, 
você sente essa conexão. E a outra coisa é que a capoeira faz parte de tudo o 
que você está fazendo aqui. Mesmo quando você tá agachado ali plantando 
uma plantinha, se você quiser entender isso como um sapinho ali. [...] Mas 
aí, presta atenção, se você estivesse num templo budista fazendo kung-fu, você 
ia sentir a mesma coisa, porque lá também toda filosofia estaria integrada 
com aquilo que você tava fazendo. Então, eu acho que uma coisa é você estar 
em um lugar holístico, e outra coisa é você estar em um lugar em que está 
tudo separado. (Cobra Mansa)213 

	
A capoeira é um forte elo de amizades e relações entre as pessoas, como também de 

criação e resolução de conflitos. A vivência em comunidade no Kilombo, onde a maior parte 

das tarefas do dia-a-dia são compartilhadas por todos, é um desafio que demanda uma grande 

disposição e flexibilidade para a convivência com as singularidades de cada pessoa. Implica 

lidar com as diferenças e com as relações de poder nessa comunidade. É comum, por exemplo, 

haver pessoas que permanecem no lugar por um tempo maior e que se aproximam mais do 

mestre, assumindo funções de “confiança”, como as finanças, as compras para o local, 

consequentemente adquirindo certo status ou posição de poder – o que, no entanto, nem sempre 

é legitimado por todos. 

A questão da convivência com tantas pessoas diferentes em vários aspectos – culturais, 

de visão de mundo, de educação, de idade, de valores, de pensamentos, de formas de ser e se 

comunicar, enfim, é algo bastante desafiador. Especialmente considerando-se o fluxo bastante 

dinâmico de pessoas que vêm e vão. Essa convivência apresenta muitos aprendizados em 

diversas situações que podem ser prazerosas, desagradáveis, conflituosas, afetivas, etc. Assim 

relatei alguns acontecimentos: 

 

 

 

																																																								
213 Entrevista realizada juntamente com um participante do Permangola 2015, no Kilombo Tenonde. Arquivo 
pessoal. 



	
	

215	

Kilombo Tenonde, Sábado, 07 de fevereiro de 15 

Sábado é o dia livre no Kilombo. Acordei às 7h da manhã e a casa estava ainda bastante 
silenciosa. Estavam apenas Marcos na varanda e Paulo Brasa, o único que está dormindo na 
casa atualmente. Fiz um suco verde, feliz por finalmente ter encontrado um tempo de manhã 
para isso. Aos poucos foram chegando os outros e alguns começaram a preparar o café da 
manhã, novamente coletivo. O combinado de hoje seria ir à praia, em Guaibim. Pensamos em 
ir no meu carro, mas caberiam apenas cinco pessoas e quase todos queriam ir. Fomos então 
com o carro do mestre Cobra Mansa. Baraúna e Kamila na frente, eu, Caio (13 anos), Brasa, 
Marcos, Vili, Peter e Lucia atrás.  

Baraúna foi dirigindo e lá chegamos por volta de 12h. Ficamos o dia todo curtindo a 
praia, o sol e o mar. E conversamos bastante. O mestre Paulo Brasa é o “rei das polêmicas”. 
Ele gosta sempre de chegar com suas opiniões, de forma bem contundente e também agressiva, 
geralmente expondo as pessoas com seus julgamentos e usando de ironias. Especialmente hoje 
ele escolheu Lucia para “pegar no pé”, fazendo críticas aos argentinos, a Buenos Aires, ainda 
que ela repetidas vezes dissesse que não era daquela cidade. Ela no início dava risada, 
respondia, quando ele dava um espaço. Até o momento em que ele falou, com seu alto tom de 
voz, olhando e apontando para ela: “você não vai ficar aqui! Você é como várias pessoas que 
chegam aqui e ficam encantadas, mas depois de 2 a 3 meses, querem ir embora correndo do 
Kilombo, o mais rápido possível!”. Ela então fechou a cara e parou de olhar para ele. Para 
ela, naquele momento, o tempo fechou. Ele seguiu falando com os outros. 

Almoçamos por lá mesmo, em Guaibim. Voltamos para o Kilombo já quando caía a noite. 
A traseira da caminhonete cheia. Chegando ao Kilombo, fomos tomar um banho frio nos 
chuveiros instalados debaixo da jaqueira, ao ar livre. Fiquei muito feliz com esses chuveiros, 
que foram colocados ali para o Permangola e felizmente permaneceram depois, graças à 
bomba de água que Dó emprestou enquanto estava viajando. O banho foi à luz de lanternas. 
Depois, ficamos conversando e tocando música em frente à minha barraca, eu, Baraúna, 
Kamila, Lucia e Marcos, as pessoas com quem mais me aproximei naquela semana.  

Baraúna eu já conhecia há algum tempo. Ele já está no Kilombo há cerca de dois anos, 
entre idas e vindas, sendo que ficou direto durante um ano e três meses. Eu, Baraúna e Kamila 
conversamos bastante sobre questões de gênero, na capoeira, e sobre as diversas pessoas que 
chegam ao Kilombo. Questionávamos, por exemplo, o fato de o Kilombo abrigar pessoas que 
parecem não ter o objetivo de aprender e praticar capoeira nem permacultura, que não fazem 
os trabalhos como os outros voluntários, assim como pessoas que tentam ocupar certos espaços 
de poder, principalmente na ausência do mestre, sem que tenham legitimidade e aceitação por 
parte da comunidade.  

Considerando os longos períodos de ausência do mestre, falamos da necessidade de 
haver outra pessoa para assumir uma liderança, uma vez que não se trata de uma terra 
coletiva, em que quem aqui esteja possa tomar decisões coletivamente, mas sim uma 
propriedade privada de um mestre de capoeira. As pessoas que aqui permanecem por algum 
tempo, chegam em busca de conviver e aprender com o mestre, principalmente sobre capoeira, 
mas também conhecimentos relacionados à permacultura. Poucas pessoas permanecem por 
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um período mais longo, como um ano, como foi o caso de Baraúna e Mãozinha. Sendo que no 
caso de Mãozinha ele tinha um trabalho específico para fazer: a construção da casinha azul.  

Conversamos sobre essa questão dos relacionamentos no Kilombo e concluímos que aqui 
geralmente há pessoas nesses espaços de poder, ou com energias que divergem da proposta do 
Kilombo e isso pode contribuir para que os/as voluntários/as não permaneçam aqui por mais 
tempo. Creio que há razões variadas para que as pessoas não permaneçam por mais tempo, 
sendo que um fator relevante é o fato de que o Kilombo não está estruturado para tal.  

Conversamos ainda sobre a fala de Brasa para Lucia na praia. Kamila falou que é 
verdade que as pessoas não costumam ficar aqui mais de dois, três meses sem sair. Mas depois 
falou que bastaria um tempo como uma semana fora, depois poderiam voltar. Baraúna 
concordou. Lucia falou que não gosta que as pessoas falem com ela daquela maneira, que esse 
sim poderia ser um motivo para ela querer ir embora.  

 

Domingo, 08 de fevereiro de 15 

Domingo é o dia de faxina no Kilombo. Fizemos o treino de capoeira às 6h da manhã, 
com movimentos individuais no início, começando com alongamento, ginga, movimentação 
mais lenta, depois bastante movimentação de chão, que as pessoas estão precisando trabalhar. 
Jogamos em duplas e ao final montamos a bateria e fizemos uma pequena roda (havia uma 
quantidade de pessoas suficiente para tocar 7 instrumentos e uma dupla jogar). Assim fizemos, 
todos jogando com a Kamila, por sua despedida.  

Tomamos banho de rio antes do café da manhã. Após o café, fizemos o quadro de pessoas 
responsáveis pelas refeições da semana, discutimos as tarefas do dia e nos dividimos entre 
quem ficaria na casa e quem iria para a casinha azul, limpar ao redor da casinha, próximo da 
horta. Fui para a casinha azul, para onde resolvi me mudar, já que ficara vazia.  

 

Conviver com as diferenças na relação em comunidade. Esse foi um dos aprendizados 

mais importantes na vivência no Kilombo Tenonde, apontado pela maioria das pessoas 

entrevistadas: 

Eu acho que uma das maiores coisas que eu to aprendendo aqui é também 
como conviver com pessoas muito diferentes, e como..., como... deixar as 
pessoas com suas opiniões, e jeitos de viver e de conviver. (Annie) 

A vida em comunidade representou um grande desafio para mim, e uma 
excelente ocasião para aprender a con-viver com outras pessoas bem 
diferentes de mim. (Baroni) 

A viver em comunidade, muita coisa, às vezes fácil, às vezes não. (Sandra) 

Apesar de eu já ter morado em outras comunidades, o aprendizado mais 
importante que eu tive foi morar no sistema de comunidade no Kilombo que 
é diferente de outras comunidades. Eu aprendi muito nisso, porque lá passa 
muita gente do mundo todo e do Brasil todo. [Aprendi] que você tem que 
respeitar as pessoas e as culturas, e você aprende com elas, mesmo não 
estando no país delas, você aprende. (Márcio) 
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Dó, morador e nativo do local, também enfatizou o convívio com pessoas de diversas 

culturas dentre os principais aprendizados que teve no Kilombo: 

Capoeira, o dia-a-dia com o mestre, ter contato com pessoas do mundo 
inteiro, culturas diferentes, isso é muito legal, muito rico, e tá criando um laço 
de amizade com pessoas de diferentes lugares. 

	
Algumas pessoas disseram que a vivência comunitária no Kilombo Tenonde, assim como 

a prática diária da capoeira foram importantes no sentido de se sentirem fortalecidas, 

trabalhando a autoconfiança, a perseverança e a conquista do seu espaço, dentro da 

comunidade. Esse exercício se deu a partir do enfrentamento de situações em que vigoravam 

as diferenças de poder, diante das hierarquias ali estabelecidas: 

esse é um bom lugar para fortalecer minha voz, porque a voz dele [do mestre] 
é muito forte, mas também, se você fortalecer sua voz, ele vai acabar 
escutando, e nunca vai te negar totalmente, vai te respeitar o que você fala. 
(Annie) 

[...] então aprendi que posso confiar mais em mim, isso com a capoeira. 
Aprendi mais rápido que podia imaginar, com o mestre. A mente pode ser 
uma limitação grande, mas você pode vencer isso. O que falei antes, de 
paciência, de constante, se você perseverar, perseverar, consegue. (Sandra) 

Muitos. Aprendi a fortalecer-me, paciência, que até hoje ainda pratico, 
perseverança em tudo que você quer, uma coisa que valorizo de todas as 
pessoas que conheci aqui da capoeira é isso, perseverança, todo dia 
praticar[...] (Lucia) 

	
Quando as pessoas que atuaram como voluntárias no Kilombo falaram sobre o 

relacionamento com diferentes pessoas no Kilombo, elas apontaram a existência de uma grande 

diversidade de pessoas, especialmente em relação às suas origens e culturas, sendo essa uma 

característica do local. A maioria falou que a convivência com as diferentes pessoas é algo que 

pode ser bastante positivo como também difícil. 

[...] aprendi que na capoeira, como na vida, você vai ter pessoas que vão 
querer jogar bonito com você, mas outras que vão querer te chutar. Eu 
aprendi isso que você tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoa e 
situação. (Lucia) 

	
Quando questionadas sobre quais diferenças chamaram mais a atenção, se em relação às 

culturas, idades, gênero, orientações sexuais, classe, raça/etnia ou outras metade das pessoas 

entrevistadas disseram que as singularidades individuais, de experiência de vida ou da forma 

de conviver com o outro são mais importantes que as marcações identitárias, culturais, de 

gênero ou raça: 
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as diferenças são mais pessoais, de experiência e consciência, que de 
qualquer desses tipos. (Baroni) 

Acho que essas diferenças [cultura, idade, etc.] não é o que influencia no 
relacionamento, acho que é a coisa da vivência mesmo. Mesmo com todas as 
diferenças, tem pessoas que querem ser seu amigo, compartilhar 
conhecimentos, e outras que não. (Baraúna) 

Capacidade de pessoas para conviver com outras pessoas.  

Tem gente que é muito fácil de conviver, outras não. Independente de classe 
ou raça, depende da vontade de viver em comunidade ou não. (Kamila) 

Então, lá [no Kilombo] me fez ter esse tipo de visão, eu não olho mais as 
pessoas porque elas são americanas, são de Israel, eu olho pra elas porque 
elas são pessoas, são gente, e lá tem gente boa e tem gente ruim, independente 
dessas diferenças. Porque enquanto a gente ficar olhando a cor da pele dos 
outros, sempre vai ter racismo, sempre vai ter diferenças. (Márcio) 

	
Márcio, ao mesmo tempo em que falou que “lá tem gente boa e tem gente ruim, 

independente dessas diferenças”, durante a entrevista e logo antes dessa fala ele apontou as 

diferenças culturais como algo marcante em sua relação com as pessoas no Kilombo: “Foi 

muito legal, eu pude aprender um pouco de outros idiomas, conhecer a cultura dessas pessoas, 

conheço muitos países sem nunca ter saído do Brasil”, e destacou a possibilidade de poder sair 

do Brasil, diante dos vários convites que recebeu das pessoas que conheceu no Kilombo: “O 

que me chamou mais atenção nesse relacionamento com as pessoas de fora é que abriu-se as 

portas para muitos lugares para mim[...]”. Quando questionado se já havia sofrido ou 

presenciado algum tipo de discriminação no Kilombo, ele novamente destaca a questão cultural: 

“[...] com algumas pessoas que passaram no Kilombo eu tive problema sim de relacionamento, 

de pessoas não entenderem a nossa cultura, quererem aplicar a cultura delas no nosso país 

[...]”. 

Pensemos no caso de Baraúna: ele é brasileiro, sergipano, morou no Kilombo, atraído 

pela capoeira e a convivência com o mestre Cobra Mansa e, ao conhecer uma pessoa de um 

país da Europa teve a oportunidade de sair do Brasil pela primeira vez e passar um tempo na 

Inglaterra. Vemos que essa comunidade em trânsito que se forma na junção de capoeiristas que 

perseguem um estilo de vida alternativo abre mais possibilidades de trânsitos interculturais para 

os membros da própria comunidade.  

Também no caso de Dó, morador e trabalhador local, no Kilombo ele conheceu uma 

mulher francesa, capoeirista, com a qual se casou e tiveram uma filha, de modo que ele passou 

um tempo com ela na França e atualmente eles vivem em sua casa sendo vizinhos do Kilombo.  
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Outras pessoas ressaltaram as diferenças culturais tanto no sentido de diversas culturas 

de diferentes lugares do mundo como a cultura do cotidiano, colada à experiência de vida: 

Você conhece muitas pessoas de todas as partes do mundo, brasileiros, e se 
você quiser pessoas que são bem da roça, como dona Dalva, Pedro. Então, 
de todas as pessoas eu sempre tento aprender alguma coisa. (Lucia) 

Acho que a cultura, o que a pessoa já tinha vivido até então, se ela já tinha 
divido a casa com alguém [...] o ofício a gente aprende, mas saber cuidar de 
si, você só aprende com a experiência. (Cris) 

	
Apenas duas entrevistadas apontaram as diferenças de gênero dentre aquelas que mais 

chamaram sua atenção. Uma delas justificou a escolha: “Porque, justamente, como é um espaço 

que tem capoeira e permacultura, em geral as pessoas que chegam no Kilombo são da capoeira 

e a capoeira, tá mudando, mas ainda é um espaço que tá cheio de machismo” (Lucia). A outra 

voluntária citou a questão do machismo dentre as diferenças culturais:  

Acho que uma das diferenças, não sei, de cultura, como é criado, de educação 
também, é o jeito de comunicar. Isso pra mim às vezes é o maior prazer e a 
maior dificuldade. Depende da pessoa. Brasil ainda é muito machista, e... 
esse lugar ainda tem isso também. (Annie) 

	
Vemos aqui justamente a questão de gênero ressaltada no contexto de um país como o 

Brasil, em que a herança colonial e do patriarcado é forte. Ela apontou a ausência de espaço 

para discutir conflitos e diferenças no Kilombo. De acordo com os relatos, a mediação de 

conflitos na comunidade recai sobre a figura do mestre Cobra Mansa: 

A presença do mestre é bem importante, essencial. Estamos convivendo com 
pessoas com culturas diferentes, as vezes surgem problemas e o mestre tem a 
maneira dele de resolver, e tem toda a experiência de vida, vivida. Vários 
jeitos diferentes de resolver. Nessas horas é que eu sinto que faz a diferença 
a presença dele aqui. (Dó) 

	
Welisson, que também vive e trabalha no Kilombo, considera que com a ausência do 

mestre Cobra Mansa há mais conflitos no local, diante da disputa de lideranças que passa a 

ocorrer na falta da forte liderança do mestre: “Tem mais conflito quando ele não está, porque 

fica um querendo mandar no outro”. 

Nessa vivência comunitária e rede de relações, por um lado, o mestre Cobra Mansa 

representa uma liderança incrivelmente agregadora de diversidades e diferenças. Por outro lado, 

a força de sua autoridade não se livra da centralização – o que de fato acontece em comunidades 

baseadas na hierarquia como o caso da Capoeira Angola, ainda mais em se tratando de um 

espaço privado. Ainda que o mestre expresse um desejo de que o Kilombo se torne uma 
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comunidade autogestionada: “Porque é uma coisa que aos poucos está mudando a relação, 

mas vai depender de ter pessoas mais experientes lá dentro pra quando eu sair elas poderem 

se autogovernar. Isso eu não tenho dúvida”; por outro lado, nos depoimentos das pessoas que 

lá viveram e no próprio discurso do mestre há elementos que contrariam essa ideia, como 

quando ele diz “isso eu não aceito aqui!”. 

Outro exemplo dessa contradição foi quando o mestre falou sobre a questão do horário 

dos treinos. Quando questionado por que ainda não havia experimentado uma mudança, após 

tantas pessoas terem levado essa proposta, ele assumiu: “Eu sou resistente pra isso, porque eu 

gosto de treinar de manha, mas também você tem que ser flexível pra saber, cara, não tá dando 

certo, então pra quê você tá insistindo numa coisa que não tá dando certo? Então, essa 

mudança pode ocorrer”. E continua: “a partir da minha experiência nesses anos fazendo isso, 

eu to disposto a sentar e tentar fazer um novo modelo. Mas mais baseado nessa coisa de 

verão/inverno que qualquer outra coisa. Não só por causa da horta, por causa de tudo, pra 

facilitar a vida de todo mundo. Mas eu ainda sou a favor de acordar mais cedo (risos)”. Ou 

seja, após os dez anos de funcionamento do Kilombo, ele diz que finalmente está agora disposto 

a tentar mudar o horário, somente no verão, mas continua sendo a favor de “acordar mais cedo” 

para treinar antes do trabalho e ainda não houve experiência de mudança. 

 

Retomemos aqui a proposta da interculturalidade de Fornet-Betancourt (2000) para 

refletir sobre a questão das diferenças. O autor defende um conceito do ser-humano como um 

“singular universal”: “qualquer universo cultural específico é originalmente entediado com o 

escândalo da subjetividade humana que não pode perceber a sua situação cultural sem 

singularizá-la”214 (FORNET-BETANCOURT, 2000, §50). Ou seja, em seu entendimento de 

que as diferenças culturais, assim como as diferenças étnico-raciais, de gênero, entre outras, 

devem ser respeitadas, as singularidades não se apagariam no interior das estruturas de cada 

uma dessas culturas – ou identidades raciais e de gênero. Com isso, refletimos sobre os relatos 

em que algumas pessoas consideram as diferenças singulares de cada um(a) mais importantes 

que diferenças culturais, raciais, etc., questionando: seria possível nos pensarmos 

separadamente das relações culturais, raciais, de gênero, geração, entre outras que nos 

conformam? 

																																																								
214 Original: “todo universo cultural específico está agujereado originariamente por el escándalo de una 
subjetividad  humana que no puede realizar su situación cultural sin singularizarla” (FORNET-BETANCOURT, 
2000, §50). 
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A questão é que tais diferenças identitárias estruturam as desigualdades existentes em 

nossa sociedade. E o sentido de universalidade imposto pela globalização neoliberal, nega essas 

diferenças, sendo que não deixa de estar apoiado em um contexto cultural próprio, no caso o 

contexto do colonizador – branco, ocidental, heterossexual – e o toma como universal sem, no 

entanto, assumir sua referência. Essa seria a estratégia do colonizador.  

Por isso a importância de afirmarmos as diferenças que estruturam as desigualdades – 

principalmente as de raça e gênero, que são as mais estruturantes nos processos históricos de 

subjugação dos povos – para quebrar essa estratégia e não esvaziar a luta pela justiça. 

Lembrando que reconhecer tais diferenças e diversidades não significa em subsumir as 

singularidades: “portanto, nesse singular universal que é o ser humano, está sempre um ‘não 

estar culturalizado’ que transcende os respectivos mundos culturais” (FORNET-

BETANCOURT, 2000, §50). 

É assim com a ginga da capoeira, movimento que singulariza e também elemento comum 

que identifica uma cosmo-percepção africana. É assim com a ancestralidade, movimento da 

cultura, que possibilita ver a cultura em movimento (OLIVEIRA, 2007a). A cultura que se tece 

desde o próprio solo e desde o corpo. Emaranhado de singularidades, tecidos em princípios 

comuns.  

 

Apesar de a metade dos entrevistados terem dito que as singularidades individuais são 

mais importantes que as marcações identitárias culturais, de gênero ou raça no Kilombo, quando 

questionadas se “já sofreu/presenciou algum tipo de discriminação dentro do Kilombo ou nas 

redondezas”, aquelas que responderam afirmativamente (sendo duas mulheres e um homem) 

citaram conflitos decorrentes da questão de gênero. 62% das pessoas entrevistadas disseram 

não haver sofrido nem presenciado nenhum tipo de discriminação dentro do Kilombo. As 

mulheres destacaram ter sofrido com o machismo, exemplificando o fato de que as falas das 

mulheres não possuem a mesma importância que as dos homens: “algumas pessoas não 

escutam as mulheres como escutam os homens”. 

Já o homem que respondeu afirmativamente a essa questão, disse ter sofrido 

discriminação no aspecto cultural e apenas presenciado conflitos decorrentes de relações de 

gênero, mas que ele não percebe como decorrência do machismo ou sexismo: “Eu vi, muita 

coisa. Violência de mulher com homem, de homem com mulher, coisa de relacionamento, de 

entendimento, de aceitação [...]”.  
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Como resposta a esse não reconhecimento da existência do sexismo nas relações de 

gênero, temos o depoimento de outra mulher sobre os exemplos de machismos vivenciados, em 

que ela observou que “são coisas mínimas, é no dia-a-dia”, assim como disse a filósofa Márcia 

Tiburi215: 

Nós podemos medir o machismo nas nossas relações mais simples, nas nossas 
relações mais miúdas, mais cotidianas, no contato com nossos amigos, com 
nossos colegas de trabalho, enfim com um homem qualquer com quem a gente 
cruza na rua [...]  

	
Esta mesma entrevistada também citou o exemplo da forma como os homens jogam com 

as mulheres nos treinos de capoeira, tendo sentido uma agressividade excessiva por parte da 

maioria deles.  

Em relação a discriminações nas redondezas do Kilombo, metade das pessoas 

entrevistadas – todas mulheres – disseram já ter presenciado violência também no aspecto de 

gênero, com destaque para o desrespeito e violência contra mulheres, seja no aspecto físico, 

verbal ou emocional:  

Só em questão dos homens, que... não somente os que ficam aqui, com quem 
eu to convivendo, mas alguns homens que passam aqui, e não respeitam 
mulheres bem, né (sorriso triste), eu senti várias vezes que é assim, querem 
fazer sexo, e mulheres são para o sexo, e não respeita [...]. 

Mas se sai daqui, 1 km, tem muitas pessoas com cultura bastante sexistas, 
com a mulher. [...] que o homem chega em casa e não tem comida e fica 
gritando, violência verbal, insultando. E ouvi outras coisas, mas muito 
privado da comunidade. 

Duas situações em que vizinhos tentaram me molestar [...]. 

A violência mais extrema é a violência física, nesse caso falando da capoeira, 
que também está escondida. Eu acompanhei uma amiga até a polícia por 
agressão a ela, sendo os dois capoeiristas. 

	
Os dois moradores que trabalham no Kilombo, Dó e Welisson, disseram não ter 

presenciado discriminações no Kilombo, mas Dó destacou ter sofrido preconceito pelo seu 

estilo de cabelo rastafári nas redondezas: 

DÓ: Aqui não, nas redondezas, sim. Eu, nas redondezas, sou tratado com 
diferença por ter esse cabelo, quando eu comecei a deixar meu cabelo 
crescer, as pessoas falavam que eu tava com cabelo de bicho, de pau, corta 
esse cabelo menino. 

WELISSON: Não, tudo de boa, não tenho o que dizer. Até hoje, não teve 
racismo de chamar os outros de Preto, os brancos.  

																																																								
215 Entrevista com Márcia Tiburi, realizada pelo Programa “Entre o céu e a terra”, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=xgnj6wv3tfE, acesso em: 11/2015. 
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SARA: E nas redondezas? 

WELISSON: Também não, até hoje não posso dizer que vi, sempre tem em 
todos os lugares, mas vi não. 

	
Já dentre os moradores locais entrevistados, todos disseram nunca terem presenciado 

pessoas sendo tratadas de maneira de diferente no Kilombo ou nas redondezas. Apenas um 

morador disse que acontecem alguns conflitos na comunidade: “É, às vezes acontece um 

conflitozinho, mas é coisa que praticamente acontece em todo lugar. Vez ou outra acontece. Às 

vezes matar um, cortar um. (risos)” (Sr. Leonel). Vemos com esse exemplo, como os conflitos 

são muitas vezes naturalizados – mesmo em casos de homicídio! – de tal forma que as pessoas 

não os percebem como conflitos de fato, já que “são coisas que acontecem em todo lugar”, 

portanto não mereceriam uma reflexão sobre o assunto ou a possibilidade de se transformar 

com tais situações.  

O respeito à diversidade seria o princípio de relacionamento com o outro e com o mundo, 

já que a natureza é ela mesma feita de diversidades. Foi a partir da negação de sermos parte 

dessa diversa natureza que se iniciou a destruição da natureza e a destruição do ser-humano. 

Isso já havia sido anunciado desde o mito de Olodumare: 

[...] desde o início o princípio da vida é a diversidade. A natureza é 
diversidade. Aziri Tobossi e Olokun ensina que a face de deus é a face da 
natureza, e que a face da natureza é a diversidade. Esse é o princípio da vida. 
A diversidade. A diversidade é vida. Movimento gera vida. [...] O que é o 
orixá? Orixá é a proteção do princípio fundamental que é a diversidade. É ele 
quem garante a presença do princípio fundamental da diversidade. Eles 
sustentam a diversidade por que interagem entre si. É vento, folha, raio, 
trovão, árvore, terra, água. Todo um círculo de elementos naturais que, 
integrados, movimentam a vida. [...] 

Ifá, protetor da ética, ensina que a natureza de deus é a natureza das folhas. 
Ensina que o homem não é um ser acima dos outros seres. O homem é parte 
da natureza. Faz parte do todo orgânico. É um ser vivente entre outros. 
Quando o ser humano se colocou acima da planta, do mineral, do animal, 
iniciou a destruição. A causa dos males humanos foi a sua separação da 
natureza. A natureza é o início e o princípio de tudo. (OLIVEIRA, 2003, 
p.105) 

	
Mas como lidar com toda a diversidade, principalmente humana, na relação com a 

alteridade? Pensemos sobre o movimento da ginga. Com ginga podemos aprender a lidar com 

pessoas tão diversas e com vários tipos de energia, necessidades e demandas. A ginga na 

convivência com a diversidade trabalha, por exemplo, disposição, abertura, flexibilidade e 

cuidado nesta convivência com o/a outro/a.  
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Na ginga, o corpo trabalha sua expressividade de diversas formas: se abre para chamar o 

diálogo com o outro, mas se fecha para se proteger, movimenta-se com leveza e firmeza, molejo 

e jogo de cintura. Ginga ante os pré-conceitos, ginga para con-viver no grupo, no coletivo, 

flexibilidade para se ter “jogo de cintura” para solucionar conflitos, sem confrontar, cuidado 

para não se expor em situações que lhe possam machucar. Gingar também com firmeza para 

ocupar seu próprio espaço. Mandinga para seduzir o outro, poder de ludibriar. Em todos os 

treinos começamos trabalhando a ginga e suas possibilidades infinitas de variação.  

A ginga traz também a expressão da mandinga, como diz a famosa frase de Mestre 

Pastinha: “Capoeira Angola é mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Seu princípio não 

tem método e seu fim é inconcebível ao mais sábio capoeirista”. Mandinga vem de mandingo, 

como ficaram conhecidos os malinkes, povo islamizado, oriundo da África Ocidental, que 

dominavam as artes da magia e feitiçaria. (Dias, 2006, p.17) No tempo da escravidão, mandinga 

era sinônimo de feitiço, prática de magia dos negros, que usavam seus conhecimentos no 

preparo de ervas, até mesmo para matar os senhores – arma de escravizado em busca de 

liberdade! 

Na capoeira, quem tem mandinga é mandingueiro(a), aquele que possui poderes quase 

que mágicos, que enfeitiça o camarada durante o jogo, com sua malícia, dissimulação, seduz e 

dá o bote. Mandinga que vem da ligação ancestral e espiritual, fortalecida para quem conhece 

os segredos do candomblé, que tem o corpo fechado, que cuida da relação com seus Inkisses e 

Orixás. Mandinga que se expressa no corpo, na dança e malemolência que disfarça a preparação 

para o golpe. É a beleza do movimento traiçoeiro. O corpo incorporado no transe da capoeira. 

Balanço que desequilibra, para desestruturar o outro, a arma do desequilíbrio, como diz 

Eduardo Oliveira: 

A vertigem que a cultura do simulacro evidencia é ritualizada de modo que o 
desequilíbrio possa ser usado como arma e não como fraqueza. A arte do 
desequilíbrio que a Angola desenvolve é a arte de tornar possível o que parece 
ser impossível; é a arte de viver apesar da adversidade; é a arte do negaceio; é 
a mandinga; é a capoeira. (OLIVEIRA, 2007, p.326) 

	
A mandinga também pode diferenciar o capoeirista e o jogador de capoeira216  – o 

primeiro, pode ser um atleta da capoeira, apenas executa os movimentos, enquanto o capoeirista 

mesmo sente e incorpora seus sentidos mais profundos, capoeira como filosofia de vida, como 

luta de libertação. A mandinga remete à nossa herança africana na capoeira, ancestralidade, 

																																																								
216 Palestra de abertura do evento de 31 anos do GCAP, proferida por Mestre Moraes. Salvador, 09 fev. 2011.  
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arma de luta poderosa e disfarçada contra a opressão. Que pode ser usada para manipular o 

outro. 

Mandinga é negar afirmando, o sorriso traiçoeiro, o segredo, não revelar tudo. Como diz 

o mestre Cobra Mansa: “saber entrar e sair de qualquer lugar, observar, estudar o outro sem que 

ele perceba”, é arma de sobrevivência. Seria também estratégia de convivência? Arma para 

lidar com situações de discriminação. Poder de reconhecer e lidar com as energias diversas, de 

cada pessoa. Mandinga para se defender de mandingueiros.  

A con-vivência com a diversidade, em comunidade, é inevitavelmente envolta de 

conflitos, frutos do encontro entre alteridades. Esses encontros podem causar vertigem, já que 

geralmente desestabilizam questões internas de cada um, mexem com nossas “estruturas”, nos 

tiram do eixo. É assim também no aprendizado da capoeira: 

 

Kilombo Tenonde, quinta-feira, 29 de janeiro de 2015 

Acordei às 6h30. Cheguei no salão e já havia algumas pessoas. Começamos a limpar a 
varanda da casa de cima, pois o salão de baixo estava sendo usado para serviços de 
marcenaria. O espaço ficou cheio de gente. Ligamos o som e começamos alongando o corpo 
com os movimentos da capoeira, em círculos, dando voltas no espaço.  

Trabalhamos bastante a ginga, com o corpo variando em suas diversas alturas, mais 
baixa, média e mais alta. Lembrando dos ensinamentos dos mestres que sempre repetem: “olha 
a expressão, corporal e facial!”. Exploramos essa expressividade que o corpo pode revelar na 
ginga, descobrindo nossos movimentos mais naturais, como deixá-los fluir, com leveza e 
firmeza, com defesa e abertura, com mandinga, malemolência.  

Fizemos também alguns movimentos dos animais: caranguejo, sapinho, macaco, etc. 
Após acordar e aquecer o corpo, comecei a passar algumas sequências com rabo de arraia e 
diferentes saídas, primeiro individualmente depois em duplas. Trabalhamos muitos 
movimentos giratórios. Girar para atacar no rabo-de-arraia, girar para sair do golpe, girar 
para voltar no aú, também girando. A sequência ia crescendo depois mudando no final. Depois, 
trabalhamos aú, bananeira de diversas formas, ponte.  

Ao final, cada dupla mostrou os movimentos no meio da roda. Encerramos com a 
partilha. Cada um falou, sobre suas dificuldades e o que gostaram da aula. Muitos se sentiram 
tontos neste dia, inclusive eu. Certamente a noite mal dormida após a festa do dia anterior e o 
corpo ainda em jejum ajudaram para isso. Mas falei que é comum sentirmos tontura e enjôo 
quando estamos iniciando na capoeira.  

 

  A vertigem é um sentimento comum no início do aprendizado da capoeira, assim como 

na convivência com a alteridade. Geralmente, as pessoas iniciantes na prática da capoeira, por 
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não estarem acostumadas a girar seu corpo repetidamente – invertendo assim a maneira de se 

relacionar com o mundo – sentem tontura e vertigem. Eduardo Oliveira (2007a, p.198) já 

advertia: a vertigem “é mais que uma sensação, é uma consequência do viver”. Já que a vida é 

tão complexa, que o real já não sabemos se existe, já que as coisas são tão provisórias, 

imprevistas e misteriosas. A própria capoeira, indefinida que é, se ritualiza na vertigem da roda, 

onde o que parece ser não é:  

A roda de capoeira é a vertigem ritualizada num jogo que não é jogo, numa 
dança que não é dança, numa luta que não é luta. [...] A capoeira não rejeita 
essa sensação, mas a ritualiza. Assim, aquilo que parece ser jogo, é ritualizado 
como dança, aquilo que parece ser dança é ritualizado como luta e aquilo que 
é luta é ritualizado como jogo. De um para o outro os movimentos se 
transformam. Transformam-se um no outro. Nada é o que parece e nem se 
repete do mesmo jeito, porque é outro já o sentido. (OLIVEIRA, 2007a, p.198) 

	
A vertigem seria esse movimento da capoeira que não tem começo, nem finalidade, nem 

direção: “A vertigem é um círculo. Uma roda. A roda de capoeira é um círculo que não se 

encerra em si mesmo, porque tão somente uma ritualização da vertigem do viver ou da vertigem 

de compreender o viver”. (OLIVEIRA, 2007a, p.199) A fonte da vertigem seria, portanto, o 

paradoxo. O que é e não é ao mesmo tempo. É o equilíbrio no desequilíbrio. A vertigem seria 

um dos elementos fundantes de uma “semiótica do encantamento”, proposta por OLIVEIRA 

(2007a), que nasce da capoeira angola:  

A semiótica do encantamento nascida da capoeira angola tem como 
consequência a atitude de gerar um regime que possibilite gerir a vida na 
dinâmica mesma da vertigem que ela cria. Ao invés de enrijecer, fluir; ao invés 
de restringir, acompanhar o movimento; ao invés de impedir, tornar bonita a 
trajetória; ao invés de controlar o corpo em equilíbrio, dominar o desequilíbrio 
como arma do corpo. (OLIVEIRA, 2007a, p.199) 

	
Vejamos agora como as armas da mandinga, do desequilíbrio, da vertigem e da ginga 

podem ser importantes para as mulheres capoeiristas enfrentarem os diversos desafios que lhes 

são colocados.  

 

3.4. GINGA DE MULHERES  

 

Mestre Pastinha já anunciava a inspiração positiva que a capoeira pode trazer para as 

pessoas, ressaltando a inclusão das mulheres: “Falando em manha da capoeira! Penço que todos 

capoeiristas são maoso <manhosos>, porque a própria lhe dá aspiração <inspiração>, ensina 
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idealizar, porque todos nasce com a capoeira, não só os homens como as mulher; não é novidade 

na Bahia.” (DECÂNIO FILHO, 1997, p.46). De fato, as mulheres sempre estiveram presentes 

na capoeira de alguma forma, seja de modo menos aparente (mas nem por isso sendo menos 

importante), contribuindo para que o movimento acontecesse, seja nos embates corporais 

propriamente ditos, de onde podemos citar nomes como os que mencionamos no capítulo 

anterior, como de Maria Doze Homens, Angélica Endiabrada, Adelaide Presepeira, Salomé, 

dentre outras.  

Atualmente, há uma grande quantidade de mulheres praticando capoeira. Porém, a 

condição de desigualdade de oportunidades das mulheres na capoeira e para além dela foi 

apontada pela maioria das mulheres capoeiristas com quem conversamos em nossa pesquisa. 

Uma delas localiza essa questão dentre as lutas das diversas “minorias”217: raciais, de orientação 

sexual ou de gênero, questionando a necessidade de se ampliar o respeito à diversidade: 

[...] porque realmente precisa ainda de oportunidades maiores praqueles que 
estão na minoria dentro do pensamento hegemônico cultural. A mulher 
também entra nesse segmento. Então, você afirmar a condição da mulher 
dentro da capoeira como uma condição que é igualitária não é verdade. (Iaiá) 

	
Um exemplo dessa condição de desigualdade está relacionado à divisão dos trabalhos 

domésticos e ao acúmulo de jornadas de trabalho que muitas mulheres precisam assumir. Isabel 

Green, responsável pela realização dos eventos “Permangola Minas” (2011 e 2012), iniciou-se 

na capoeira ainda no ano de 1979, tendo praticado até 1994, quando teve que se afastar da 

capoeira devido ao acúmulo de jornadas de trabalho assumidas em função de uma maternidade 

não compartilhada (trabalho, filhos, casa, etc.) – ainda que tenha continuado envolvida com a 

comunidade da capoeira, participando de eventos e contribuindo em diversas ações. Em seu 

depoimento218 ela falou sobre alguns desafios enfrentados como mulher na capoeira:  

Na capoeira o principal desafio era vencer a dificuldade inicial de fazer os 
movimentos com agilidade, dificuldade em transformar informação ancestral 
e sentimentos em linguagem de corpo. O corpo acostumado à escravidão dos 
movimentos sistematizados agora tinha dificuldade em ser livre. A vida de 
atividades múltiplas - trabalhar tempo integral, maternidade, estudos, 
cuidado da casa - com pouca ajuda também são desafios difíceis de manobrar 
em conjunto com a prática da capoeira. (Isabel Green) 

	

																																																								
217 O termo “minoria” é aqui utilizado não em termos de quantidade, mas no sentido dos grupos que possuem 
desvantagem no acesso aos direitos. 
218 Entrevista realizada para nossa pesquisa, em 2014. Arquivo pessoal. 	
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As múltiplas atividades citadas por ela (maternidade, cuidado da casa, trabalho) são 

exemplos que provocam o afastamento de muitas mulheres da capoeira, por muitas vezes não 

poderem contar com uma divisão justa com os pais e companheiros e terem que assumir a maior 

responsabilidade sobre o cuidado com a casa e os filhos, além do trabalho fora de casa.  

Essa questão é um traço da herança da nossa sociedade patriarcal, em que aos homens se 

destina o gerenciamento das riquezas, enquanto às mulheres cabe toda a responsabilidade com 

as funções domésticas, tendo que se submeter ao poder masculino. O patriarcado teve tamanha 

força que ele vigora e rege as relações na nossa sociedade até hoje. Ele se manifesta nas diversas 

esferas da vida – política, econômica, dos direitos, como também na esfera do nosso cotidiano, 

que é a esfera da ética, como defende a filósofa Marcia Tiburi: 

... todas as nossas relações, as mais miúdas, as mais simples, as mais 
cotidianas, estão marcadas por esse miasma, vamos dizer assim, do 
patriarcado, por essa regência, por essa vigência, dessa diferença entre homens 
e mulheres, que não é uma diferença essencial, não é uma diferença natural, 
pura e simplesmente, mas uma diferença cultural, uma diferença que é 
promovida, patrocinada pelas próprias pessoas, que deriva também das 
crenças que as pessoas tem nelas mesmas relativamente ao que elas são, ao 
que elas vivem, e ao que significa esse mundo no qual a gente está.219 

	
Sendo a comunidade da capoeira um microcosmo da grande roda da vida, são também 

nas relações miúdas e cotidianas com nossos(as) camaradas que vemos reproduzidas essas 

diferenças. Podemos citar diversos exemplos, desde comentários e piadas em que a mulher é 

tratada como objeto de desejo dos homens (formas “miúdas” de assédio), em que à mulher dá-

se menos espaço e confiança para tocar o berimbau gunga ou jogar na roda de capoeira, ainda 

que possua habilidade necessária para tal; até situações mais extremas, como a violência física 

contra uma mulher em um jogo de capoeira. Há ainda situações em que essa diferença de 

tratamento acontece de forma implícita, subliminar, na dimensão do invisível, da mandinga, 

das energias.  

Mestra Gegê, primeira mestra mulher da Fundação Internacional de Capeoira Angola –

FICA, formada por seu mestre Cobra Mansa, é uma das entrevistadas nesta pesquisa. Gegê é 

natural do Rio de Janeiro e começou sua vivência na Capoeira Angola em 1995 quando foi 

residir em Washington DC, Estados Unidos e conheceu o mestre Cobra Mansa. Ela participou 

da constituição da FICA e durante os seus 14 anos morando nos EUA Gegê ajudou nas 

atividades desenvolvidas pelo núcleo da FICA-DC, sendo uma das lideranças, e também 

																																																								
219 Entrevista com Márcia Tiburi, realizada pelo Programa “Entre o céu e a terra”, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=xgnj6wv3tfE, acesso em: 11/2015. 
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influenciou angoleiras de outros núcleos da FICA nos EUA durante suas inúmeras viagens pelo 

país.  

Em 2010, Gegê voltou ao Brasil com seu casal de filhos, residindo então em Salvador 

para se dedicar ao aprendizado, pesquisa e ensino da Capoeira Angola, dando ênfase ao ensino 

infantil e à presença feminina. Em 2011, ela recebeu o título de Contra Mestra e em 2014 residiu 

no Kilombo Tenonde por cerca de seis meses e posteriormente mudou-se para Valença, interior 

da Bahia, para estar próxima do mestre Cobra Mansa novamente e apoiá-lo nas atividades 

desenvolvidas pelo Kilombo Tenonde. Em 2015, ela recebe o título de mestra de Capoeira 

Angola, no Encontro Internacional da FICA, coordenado por ela em Valença/BA. Foi um 

momento emblemático para a comunidade da Capoeira Angola, diante do ainda pequeno 

número de mestras na arte. No evento estavam presentes muitas das mestras e contramestras de 

Capoeira Angola, como as mestras Janja, Paulinha220 e Tisza221  e as contramestras Alcione222 

e Di223, dentre outras mulheres treinéis e lideranças.  

Mestra Gegê ressaltou como principal desafio para a mulher (ainda que não seja exclusivo 

para as mulheres) permanecer na capoeira por longo período de tempo, a despeito das várias 

barreiras que encontram. Um exemplo dessas barreiras segundo ela é a violência, em suas 

diversas formas – verbal, física, emocional, espiritual, como ela relata: 

Eu acho que o grande desafio para a mulher na capoeira é permanecer na 
capoeira. Quanto mais tempo na capoeira, mais coisas, pessoas e situações 
vão surgir para tirar ela da capoeira, infelizmente. [...] por exemplo, a 
violência. E eu falo da violência de forma geral, a violência verbal, 
emocional, espiritual, a violência física com certeza, da opressão, da 
humilhação, que a mulher passa, não só ela, mas com a mulher a violência é 
mais covarde. Qualquer uma delas. Por termos na posição de poder a maioria 
homens, e tem uma “tradição” implícita na capoeira, ou que existe ou que 
alguns defendem essa tal tradição, é como se fosse aceito, ou esse líder tem o 
direito de falar o que quiser, realmente de humilhar, de fazer a pessoa se 
sentir mal, de fazer a pessoa não se sentir querida naquele lugar, de fazer a 
pessoa se sentir usada. Então eu acho que são coisas muito sofridas, muito 
dolorosas. E como a mulher na nossa sociedade já passa tantas coisas 
sofridas e dolorosas, e está na capoeira para se fortalecer, quando há um 
desequilíbrio em relação ao que a capoeira traz que fortalece e o que a 
capoeira traz que humilha, que sufoca, que te oprime e te violenta é maior, é 

																																																								
220 Janja e Paulinha são mestras do grupo Nzinga de Capoeira Angola, junto ao mestre Poloca, em seu núcleo de 
Salvador/BA.	
221 Mestra Tisza e mestre Cabello coordenam o grupo de Capoeira Angola Ouro Verde, em Serra Grande/BA. 
222 Alcione é contramestra da Associação de Capoeira Angola Dobrada (ACAD) em Belo Horizonte. 
223 Contramestra Di (Adriana Luz) realiza um projeto de Capoeira Angola na Comunidade do Alto da Conquista 
- Ouro Preto, zona rural de Olinda-PE, tendo sido uma das lideranças do grupo Angola Mãe (mestre Sapo), em 
Olinda até o ano de 2015. 
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complicado. Então, eu acho que permanecer na capoeira é o maior desafio. 
(Mestra Gegê)224 

	
Vemos assim que, se por um lado a capoeira, em sua prática e sua filosofia, é um meio 

de autoconhecimento, de empoderamento e luta de libertação, os capoeiristas também 

reproduzem padrões de opressão presentes na sociedade mais ampla, como o sexismo, 

apoiando-se em posições de poder alcançadas na comunidade da capoeira e em argumentos de 

tradição.  

Há também barreiras que as próprias mulheres incorporam por estarem inseridas em uma 

cultura do machismo, como afirmou a mestra: “[...] podem ser barreiras que as pessoas que 

estão ali, naquele grupo, estão colocando, ou que a gente mesma coloca. Pela nossa 

experiência de vida, porque já existiram tantas que você já sente que tem uma ali, que é 

difícil”.225 

Quanto às barreiras que vêm de dentro da comunidade da capoeira, a falta de incentivo 

para as mulheres assumirem posições de liderança é destacada por Janaína Gomes, capoeirista 

brasileira, praticante desde 1996: 

A capoeira é uma prática tradicionalmente masculina. Hoje, mesmo com uma 
verdadeira “invasão” das mulheres, penso que não há nenhum incentivo 
direto para que a mesma se destaque na prática. Normalmente, suas 
dificuldades ou características físicas acabam impedindo um maior 
desenvolvimento pelo simples fato de isto ser justificativa para que não 
assuma um instrumento, mesmo nos treinos. [...] também já vi mulheres serem 
colocadas à prova, em jogos violentos, pelo simples fato de ela jogar de igual 
para igual com o camarada do gênero masculino. 

	
Outra entrevistada apontou a distribuição desigual de mulheres que ocupam espaços de 

liderança e poder nas rodas e grupos de capoeira: 

Mesmo que mulheres sejam bem-vindas na roda, é raro ter bateria de 
mulheres, mulher tocando gunga e cantando na roda. Bem menos mulheres 
entrando na roda, mesmo que seja o mesmo número de homens e mulheres, 
ainda tem diferença. (Kamila) 

	
A não promoção das mulheres para ocuparem espaços de poder na capoeira é reforçada 

na opinião de duas mestras de capoeira: 

Acontece. A mulher está lá se doando, se mergulha de corpo e alma. E você 
olha pro lado, tem outra pessoa que por ser homem é tratado de forma mais 
respeitosa, mais acolhedora, acreditam mais nessa pessoa, essa pessoa não 

																																																								
224	Entrevista realizada para esta pesquisa, em novembro de 2015. Arquivo pessoal.	
225 Entrevista realizada para esta pesquisa, em 2013. Arquivo pessoal. 
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sofre talvez algumas das violências que você sofra, fora o assédio que também 
é uma forma de violência, e aí essa pessoa ganha um título, é reconhecida e 
você não, então você não está estimulando essa mulher. É como se tivesse 
dizendo: não queremos você aqui não, ou você não está sendo boa o 
suficiente.226 (Mestra Gegê) 

A presença da mulher participando ativamente de todos os ensinamentos da 
capoeira, da sua organização e mesmo da sua difusão internacionalmente é 
um fenômeno histórico muito recente. E as mulheres têm feito isso nos últimos 
anos, né, elas têm se organizado por constatarem que, apesar de elas 
identificarem níveis de crescimento às vezes até muito alto, isso não 
necessariamente se traduz em respeito e em compartilhamento dos espaços 
de decisão e mesmo de poder dentro da capoeira. Não existe muita distância 
entre as formas de violência que a mulher sofre dentro da capoeira para as 
que ela sofre fora da capoeira [...] (Mestra Janja)227. 

	
A ocupação dos espaços de poder é um passo fundamental para a transformação das bases 

do sexismo refletidas na capoeira, pois o processo de transformação só pode se concretizar a 

partir da ação e recriação autônoma, por parte dos sujeitos antes invisibilizados – como vem 

pouco a pouco acontecendo com a ação das poucas mulheres mestras e contramestras na 

Capoeira Angola. Para tanto, precisamos entender a “construção de gênero como fonte de poder 

e hierarquia que impacta mais negativamente sobre a mulher”, como afirma Luisa Bairros 

(1995, p.462). Ela defende o feminismo como sendo “a lente através da qual as diferentes 

experiências das mulheres podem ser analisadas criticamente, com vistas à reinvenção de 

mulheres e de homens fora dos padrões que estabelecem a inferioridade de um em relação ao 

outro.” (BAIRROS, 1995, p.462).  

Elisa Larkin Nascimento (2003) também aponta a questão da desigualdade de poder nas 

relações de gênero, inter-relacionadas às relações raciais, chamando a atenção para os efeitos 

psicológicos e emocionais que a inferiorização da mulher podem gerar: 

Os efeitos psicológicos da inferiorização da mulher no imaginário coletivo 
mediante esse processo de naturalização de sua condição social merecem 
atenção de autoras como Belotti, que demonstram de que forma as 
representações sociais do feminino, reprodutoras de preconceitos e 
estereótipos negativos internalizadas desde a  primeira infância por uma 
educação infantil e escolar imbuída da ideologia do patriarcalismo, são 
capazes de tolher o desenvolvimento da personalidade, autoestima e da 
autonomia da mulher como indivíduo. (NASCIMENTO, 2003, p.65) 

	
Como exemplo da deslegitimação da mulher, refletida na capoeira, podemos citar o 

depoimento da contramestra Alcione sobre a falta de autonomia e espaço para expressar sua 

																																																								
226	Entrevista realizada para esta pesquisa, em novembro de 2015. Arquivo pessoal.	
227	Trecho de entrevista realizada durante o evento “Chamada de Mulher”, em 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=0lXX7XrKZRI. Acesso em out/2015. 
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própria opinião, em um meio no qual o poder se concentra nas figuras masculinas dos mestres, 

ao falar dos desafios que enfrenta sendo mulher na capoeira:   

[...] talvez ficar calada em horas que deveria falar, por ter uma visão 
diferente. Não sei, eu acho que a mulher acaba sendo mais verdadeira, tem 
umas posturas mais diretas assim, de repente se eu tivesse mais autonomia, 
eu não deixaria passar. 

E você já sentiu algum tipo de opressão assim? 

Acho que sim, acho que a capoeira em si, não, a capoeira respeita os dois 
lados. Acho que mais das pessoas mesmo, da visão de cada um... 

	
Raquel, capoeirista antiga, atualmente treinel, que se inseriu no universo da Capoeira 

Angola ainda no final da década de 1980, em Belo Horizonte, conta sobre a transformação dos 

desafios encontrados por ela na capoeira ao longo do tempo: 

[Na década de 1980, antes de se iniciar]: De vez em quando vinha pra BH 
pra roda de capoeira e ficava encantada, mas não havia quase nenhuma 
mulher na capoeira daqui ainda. Então, o desafio era como eu ia conseguir 
entrar numa roda dessas um dia. Nessa época eu era vista como a mulher de 
um deles, só. [...] Os desafios foram surgindo com o tempo [...]. A cada dia 
vejo novos desafios, quando estamos fazendo eventos, quando vemos 
mulheres que fazem de tudo na capoeira e que às vezes não têm o espaço 
merecido. Quando, infelizmente, ainda ouço comentários mesquinhos e 
machistas e tenho que ficar calada (ou prefiro assim, pois é uma discussão 
sem fim).  

	
A capoeirista Renata, que se iniciou na capoeira em 2011 e tem ministrado oficinas de 

agrofloresta nos eventos Permangola e outros, destacou como desafio uma maior abertura para 

que não seja cobrado às mulheres um certo padrão de masculinidade, ainda muito vigente na 

capoeira: “Encontrar formas de vivenciar a capoeira como expressão corporal e 

espiritualidade sem precisar ficar masculinizada ou jogar como os homens. A mulher tem sua 

própria expressão, sua voz mais aguda”. Chamamos a atenção aqui para o cuidado em não 

recairmos em ideias essencialistas do ser homem e ser mulher, como se houvesse um tipo de 

“expressão” feminina e outra masculina, universais.  

Retomamos, nessa discussão, o pensamento da autora Luiza Bairros (1995), apresentada 

no primeiro capítulo, que questiona a ideia de uma identidade comum entre todas as mulheres, 

assim como o próprio conceito de mulher, por se embasarem na crença de que haveria uma 

natureza feminina e outra masculina, fazendo com que as diferenças entre homens e mulheres 

sejam percebidas como fatos da natureza. Esse tipo de pensamento veio a justificar e naturalizar 

também as posições de desigualdade entre gêneros, assim como raças, além de invisibilizar 
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outras as diferenças que não se encaixariam nos padrões aceitos socialmente como “ser homem” 

e “ser mulher”.  

Assim ela defende que a “condição universal feminina” ou a “experiência de ser mulher” 

deve ceder lugar à “ideia de uma matriz multidimensional tecida na inter-relação entre raça e 

gênero, em que essa experiência é determinada pelo contexto histórico, social e econômico”. 

(BAIRROS, 1995, p.73) Elisa Larkin Nascimento também defende esse olhar multidimensional 

– ou interseccional – e faz um paralelo entre racismo e sexismo mostrando suas semelhanças: 

Ambas são tomadas como “naturais”, “acompanhada dos efeitos psicológicos 
das representações que embutem preconceitos e estereótipos, derivadas das 
teorias científicas da inferioridade congênita do africano ou do indígena e seus 
descendentes. O racismo se constitui e opera essencialmente da mesma forma 
que o sexismo, tanto no campo da discriminação, resultando em desigualdades 
sociais estatisticamente mensuráveis, quanto no âmbito mais amplo, 
efetuando de diversas maneiras, ora diretas, ora sutis, determinações e 
condicionamentos às possibilidades e às perspectivas de vida das pessoas e 
dos grupos humanos envolvidos. (NASCIMENTO, 2003, p.66) 

	
Voltando ao depoimento citado anteriormente, ele nos possibilita questionar, justamente, 

o padrão de masculinidade ainda presente na capoeira, que de certa forma se impõe tanto para 

mulheres quanto para homens, como a maneira mais “eficiente” de jogo, de movimentação e o 

jeito de se cantar em uma roda de capoeira. Observamos, porém, que há espaços de capoeira 

com maior ou menor abertura para as singularidades e a criatividade de cada um. E que esta 

abertura já era reivindicada na filosofia de mestre Pastinha, que defendia a capoeira “para 

homem, menino e mulher”, e que cada qual tem o seu jeito de jogar. Ou seja, podemos entender 

a abertura às diferenças como parte da filosofia da Capoeira Angola, ainda que a comunidade 

reproduza padrões sexistas, hetero-normativos, autoritários, etc. 

Uma das entrevistadas que viveu como voluntária no Kilombo citou o preconceito que 

sente por parte de alguns homens para jogar com mulheres menos experientes: “Na capoeira, 

eu sinto um certo preconceito dos homens mais experientes para jogar com mulheres menos 

experientes. A mulher não tem esse problema, ela vai jogar com qualquer pessoa”. Outra 

voluntária apontou que sente um excesso de cobrança por parte dos homens ao jogarem com 

mulheres, no sentido de partirem para um “jogo duro”, que pode chegar a agredir fisicamente 

o corpo da mulher: 

desde os treinos, muitas vezes eu era quase a única mulher treinando com 
homens. E eles acham que para ajudar você jogam forte, e eles levam você a 
jogar muito duro. (Lucia) 
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A maior parte das mulheres entrevistadas relacionaram os desafios que encontram na 

capoeira com desafios encontrados na sociedade, de forma mais ampla. Uma delas, por 

exemplo, passou a sentir essa desigualdade de oportunidades e incentivos entre gêneros de 

forma mais explícita com relação às funções de maternidade e paternidade: 

Então, até certo ponto na capoeira, eu não me via como mulher [...]. Mas aí, 
quando eu comecei a ver que eu gostava mesmo daquilo, comecei a me 
empenhar e comecei a sair pras rodas, eu percebi que tinha uma diferença. 
[...] Bom, aí depois eu engravidei, tive filho, e aí eu comecei a ver a situação 
da mulher no mundo. Aí vem de novo. Você sofre na capoeira, mas não é na 
capoeira, é no mundo. Porque o mundo não foi feito, não tá feito de uma 
maneira favorável às mulheres que têm filhos e tudo mais228. 

 

 Essa visão de que os desafios encontrados na capoeira reproduzem os da sociedade mais 

ampla é compartilhada pela mestra Gegê: 

Tudo que a gente fala que são barreiras, desafios da capoeira, não é desafio 
que a capoeira traz pra gente, são desafios que o ser humano que pratica a 
capoeira cria. E as coisas que empoderam, a beleza, o porquê a gente fica, é 
a capoeira pura, é por causa da capoeira.  

(SARA: Mas existe capoeira sem os praticantes?) 

Eu acho que é o espírito dela, a energia, a capoeira sem os praticantes é o 
que você sente quando está praticando capoeira. 

	
Em relação aos desafios enfrentados pelas mulheres em suas vidas, por serem mulheres, 

foram apontadas situações diversas. Algumas entrevistadas citaram situações de discriminação 

que sofreram por serem mulheres em seus ambientes de trabalho: 

[...] ser mulher no mundo de negócios é desafio, bem difícil, porque tem essa 
coisa de discriminação que a gente não fala, é tabu, mesmo na Inglaterra. 
Tem gente que fala que você não merece o lugar onde está nos negócios ou 
não tem capacidade. Então eu tinha que trabalhar bem mais pra mostrar que 
sou capaz ou pra chegar num lugar da minha carreira com os homens. E tem 
discriminação de salário e de ser promovida. (Kamila) 

O mais recente foi, para mim, Gâmbia foi o primeiro país muçulmano que eu 
vivi. E era muito difícil, trabalhar era muito difícil trabalhar com homens, 
você tem que provar que trabalha bem, 10 vezes mais que um homem, o 
homem já por ser homem, está bem. (Sandra) 

	
Uma das entrevistadas, que trabalha como agricultora, diz conseguir impor “um certo 

respeito” por já possuir muita experiência, o que vem também reforçar as colocações anteriores, 

																																																								
228 A entrevistada optou por não ser identificada.  
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em que a mulher precisa mostrar muito mais experiência para ter o respeito em certos tipos de 

trabalho, em comparação aos homens.  

A agricultura, é igual a qualquer prática, o manuseio das ferramentas 
depende da prática, então como eu já tinha muita experiência isso já impunha 
um certo respeito. (Cris)  

	
Outra entrevistada apontou, ainda, desafios enfrentados como mulher em sua família, por 

exemplo ao não a apoiarem em sua decisão de viajar sozinha para o Brasil, ou em suas escolhas 

que não seguem o padrão feminino, como seu corte de cabelo, roupas e formas de apresentar 

seu corpo.  

O que está em jogo, portanto, é o que Mestra Janja229 afirma, em depoimento gravado em 

um vídeo de divulgação do movimento Chamada de Mulher230: a existência de bases de 

desigualdade mantidas pelo sexismo em nossa sociedade, refletidas na comunidade da capoeira, 

as quais precisamos questionar para não comprometermos o “ethos” da própria capoeira: 

Existem bases de desigualdade em nossa sociedade mantidas pelo sexismo 
que precisam ser compreendidas porque, se não, o nosso próprio destino 
enquanto capoeiristas será comprometido, porque a gente terá saído daquilo 
que é compromisso ou ethos da própria capoeira, que é a luta pela 
liberdade.231 

	
Esse “ethos” da luta pela liberdade na capoeira, citado pela mestra Janja, podemos 

entender como parte da filosofia da capoeira, uma filosofia libertadora. Assim, apesar de 

atitudes machistas, preconceituosas e excludentes, existentes em nossa sociedade, serem 

reproduzidas entre as comunidades de capoeira, podemos dizer que a capoeira “em si”, a sua 

prática e sua filosofia voltadas para a libertação deveriam fortalecer e empoderar os diversos 

sujeitos, especialmente aqueles que se encontram em posição de desvantagem social, como 

falou a mestra Gegê: 

Porque a capoeira fortalece também, com tudo isso ela empodera, ela me traz 
alegria. [...] Eu acho que quem permanece na capoeira vencendo tudo isso aí 
é porque a gente traz uma ancestralidade da capoeira, e uma 
responsabilidade com essa ancestralidade. Então a gente tem que estar bem 
centrada pra descobrir qual é, e continuar nesse caminho. Porque eu sinto 
isso comigo. Eu não cheguei na capoeira por acaso, eu tenho uma função que 
eu realmente sinto, que é maior que o meu bem-estar com a capoeira [...] eu 

																																																								
229 Mestra e fundadora do grupo Nzinga de Capoeira Angola, junto à mestra Paulinha e ao mestre Poloca. 
230 Movimento que vem realizando eventos de mulheres capoeiristas e campanhas contra a violência contra as 
mulheres no mundo. A terceira edição do evento “Chamada de Mulher” foi realizada em Salvador no ano de 2013, 
por um coletivo de mulheres capoeiristas, e sua quarta edição foi realizada em São Paulo, em 2014, pelo grupo 
Nzinga. 
231 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0lXX7XrKZRI. Acesso em out/2015. 
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to ali como algo maior. E eu acho que ela é muito poderosa, que a mulher ela 
se empodera muito com a capoeira. 

	
A alegria, como apontado pela mestra, é um dos elementos que potencializa o 

empoderamento, a força vital, na perspectiva da ancestralidade africana, como dissemos em 

trabalho anterior: 

Na capoeira, desde suas origens, a alegria parece ter acontecido junto com as 
lutas do povo negro aqui escravizado. A alegria pode ser pensada, nesse 
contexto, como um dos ingredientes para essas lutas e para a força de seguir 
vivendo e sobrevivendo. O jogo da capoeira traz a característica de 
“brincadeira séria”: o sorriso que engana, a dança que é luta, a diversão na 
eminência do perigo (MACHADO, 2012, p.217, 218) 

	
A dimensão da brincadeira, em diversas manifestações dançantes tradicionais, “assenta-

se no sentimento comunitário, na capacidade de criatividade, na manifestação da gestualidade, 

na celebração e no caráter festivo, na sociabilidade. É, sobretudo, um espaço permeado de 

alegria.” (PETIT, 2015, p.85) A alegria, aqui, tem uma dimensão também sagrada, na 

associação etmológica que Sodré realiza, álacre é:  

[...] o movimento do céu [...] em ligação com a constância da terra. [...] É, por 
exemplo, o instante em que o indivíduo, abrindo-se sinestesicamente às coisas 
do mundo – o sol que nasce, a água corrente, o ritmo dos seres –, abole o fluxo 
do tempo cronológico, deixando seu corpo libertar-se de qualquer gravidade 
para experimentar a sensação do presente. (SODRÉ, 1988, p.147) 

	
Essa alegria acontece em meio a um mar de sofrimento a que foi submetido o povo 

africano. Os negros e negras que aqui chegaram, sequestrados, escravizados, tiveram então de 

se reinventar, como nos diz Eduardo Oliveira (2015), em um devir: 

Um devir que atravessa os tempos reinventando-se em tramas de liberdade e 
artes de desconstrução, perfazendo um itinerário múltiplo, complexo, denso, 
e, apesar das agruras da escravidão, da opressão social, da discriminação racial 
e do sexismo, tornou-se uma senda alegre no meio de uma floresta de angústia. 
(OLIVEIRA, 2015, p.255) 

	
A capoeira é um dos grandes exemplos dessa senda alegre aberta no meio da “floresta de 

angústia”. Assim como o samba, o maracatu, o jongo, o congado. Essa alegria sagrada e 

libertação do corpo pode ser sentida também no cotidiano do Kilombo, ao acordarmos ao nascer 

do sol, olhando o show de cores que se desenha no céu, com a paisagem das montanhas ao 

fundo, do alto do mezanino, para sair caminhando até o salão da capoeira e iniciar o treino da 

manhã. Ou ao mergulhar no rio e cobrir o corpo de lama, deixando o calor do sol secar a argila 

medicinal em nossa pele. Na simples conexão com a natureza. Ou ainda no movimentar o corpo 
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na capoeira, expressando-se livremente e explorando as diversas possibilidades de gestos 

dançantes no jogo. Também ao nos conectarmos com a música e os instrumentos, no tocar o 

berimbau e cantar, propiciando mais um caminho de conexão ancestral, entre “céu e chão”, e 

de produção de axé.  

A capoeira possui, assim, um potencial de ampliação da própria força e autoestima, 

valendo para o caso das mulheres. Se recorrermos à mitologia africana, encontraremos também 

exemplos de conflitos de gênero, tentativas de dominação do homem sobre a mulher, como 

também encontramos diversas formas de poder das Orixás femininas e a quebra de padrões 

femininos construídos pela sociedade patriarcal.  

 Sueli Carneiro e Cristiane Cury (2008, p.117-119), citando um mito que envolve a orixá 

feminina Odu, em uma missão na Terra junto a Ogum e Obarixá, mostram que a mitologia 

africana também traz “modelos de explicação da necessidade de controlar a mulher”. No caso 

do mito citado, atribui-se a Odu, representante feminina, qualidades como voracidade, 

intolerância e excessos, atribuídas como naturais como justificativa para a sua dominação. No 

homem, por sua vez, identifica-se a “ponderação, paciência, razão, capacidade de produzir 

cultura e construir história”. Por isso, à mulher não é permitido conhecer os mistérios do jogo 

de Ifá (jogo de adivinhação que representa a história e o destino do povo ioruba), por exemplo. 

Entretanto, “o equilíbrio de forças entre os sexos está sempre presente nos mitos”: 

Do ponto de vista masculino, há neles o reconhecimento da necessidade de 
controlar a mulher, mas não porque ela seja inferior, um subproduto dele, e 
sim porque ela tem potencialidades e características capazes de submetê-lo. 
Para cada atributo masculino encontramos um equivalente feminino e, ainda 
nos mitos, homens e mulheres participam das qualidades inerentes à “natureza 
humana”, homens e mulheres se equivalem física e psicologicamente. 
(CARNEIRO e CURY, 2008, p.120) 

	
Ou seja, encontramos na cosmo-percepção africano-brasileira elementos para uma 

interpretação da vida, das relações e do mundo mais complexas, que refletem nas relações de 

gênero e raciais, nas relações de poder e diversidades. Enquanto “a sociedade patriarcal não 

assume os conflitos entre os sexos e as anomalias sociais, o candomblé o absorve” (CARNEIRO 

e CURY, 2008, p.129). Exemplo disso é Nanã, que não gosta de homens e é praticamente 

assexuada.  

“Se a cultura ocidental propõe à mulher um estereótipo feminino calcado na docilidade e 

submissão” (idem, ibidem, p.128), temos na mitologia africana, a partir do universo dos 

Iorubás, a complexidade e diversidade do ser mulher nos orixás femininos. Oxum, por exemplo, 
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apesar de estar ligada às águas doces, conhecida por sua beleza e vaidade, possui uma 

sensualidade misteriosa e uma astúcia que podem servir para seduzir os homens, fazendo suas 

vontades sem disputar o poder frontalmente. Assim como a estratégia de sedução do capoeirista 

angoleiro, ou da angoleira.  

Iansã, por sua fez, traz outra dimensão do feminino: “de temperamento forte, intrépida, 

voluntariosa e sensual, Iansã é uma deusa guerreira”, Deusa do fogo e das tempestades, controla 

os raios, “não teme a luta e ama os desafios” (idem, ibidem, p.128). Como diz a canção de 

Roque Ferreira, sambista e compositor baiano, relatando sentimentos como o ciúme presente 

na mitologia dos Orixás: 

IANSÃ 
(Roque Ferreira232)  

 
O céu escureceu 

O vento se assanhou 
O mar enfureceu 

O tempo desandou 
Cada embarcação nas águas se perdeu 

Ou encalhou 
Raios e trovões caíram sobre a terra 
Desceu da serra incontida cachoeira 

Foi ciúme de Obá e Xangô 
O que provocou Iansã guerreira 

 

Diferente da ideia da fragilidade feminina na qual a mulher é estigmatizada na cultura 

ocidental, “no candomblé Obá é o símbolo da mulher que não aceita a superioridade masculina, 

seja de que ordem for” (idem, ibidem, p.129). Iemanjá, por sua vez, “enfeitiça os homens e os 

atrai ao seu grande ventre (o mar). Ela os devora porque é de temperamento apaixonado, 

instável, ciumento e possessivo” (idem, ibidem, p.130). 

Na Capoeira Angola, fazemos constantes referências aos Orixás e Inkisses, sendo um 

local de compartilhamento de conhecimentos e da visão de mundo africano-brasileira. Como 

diz Rosângela Araújo, a presença feminina na mitologia, simbologia e organização no universo 

da capoeiragem pode expressar uma estética própria e potente para a desconstrução de 

“elementos de subalternidade atrelados ao gênero” ao: 

[...] tratar da presença feminina através de aspectos mitológicos, simbólicos e 
analíticos da estrutura organizacional da capoeiragem, chamando a atenção às 
suas formas de se representarem, lutarem e enfocarem uma estética própria 

																																																								
232 CD: Roque Ferreira, Terreiros. Produzido por Júlio Caldas. Canções de Roque Ferreira.  
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que possibilite o desmonte dos elementos de subalternidades atrelados ao 
gênero. (ARAÚJO, 2015, p.3)  

	
A capoeira pode, dessa forma, constituir-se como um espaço de atuação da mulher em 

perspectivas diversas, invertendo padrões socialmente impostos, como nos propõem os 

movimentos de inversão na capoeira: bananeira, aú, rolê, onde mãos e cabeça voltam-se ao chão 

e pés e quadris ao alto, em giros que nos permitem transformar formas padronizadas de olhar o 

mundo. 

Ações importantes vêm sendo realizadas por mulheres na comunidade da capoeira, no 

sentido de fortalecer seu processo de empoderamento e conquista da autonomia. Vemos 

mulheres conquistando espaços e trabalhando para fortalecerem umas às outras. Um exemplo 

é o grupo Nzinga de Capoeira Angola, liderado por duas mestras – Janja e Paulinha, além do 

mestre Poloca. O nome do grupo faz uma homenagem à rainha Nzinga Mbandi Ngola, 

conhecida e enaltecida em outras tradições afro-brasileiras como as congadas (como Rainha 

Ginga) e mesmo o candomblé da nação Angola (Oya Matamba). 

Um desdobramento do trabalho do grupo Nzinga foi a realização de quatro edições do 

evento Chamada de Mulher, realizadas na cidade de São Paulo, em Brasília (sob a coordenação 

das mestras e capoeiristas do Inst. Nzinga de Capoeira Angola) e em Salvador, em março deste 

ano de 2013. A edição de Salvador, além da presença protagonista do grupo Nzinga, reuniu um 

coletivo de mulheres capoeiristas pertencentes a diversos grupos, para discutir a participação 

da mulher na capoeira e na sociedade em geral.  

Outro exemplo são as conferências de mulheres realizadas pela Fundação Internacional 

de Capoeira Angola (FICA) desde 1997, anualmente, em diversas cidades dos EUA, com a 

presença de convidadas mestras e contramestras de capoeira, além de outras mulheres não 

capoeiristas, mestras e conhecedoras de outras artes ou áreas, como a saúde do corpo, 

alimentação, artes marciais, etc. Nesses encontros, são realizadas oficinas de capoeira com as 

mulheres convidadas, debates, palestras, atividades culturais e rodas de capoeira angola. 

Esses espaços e coletivos vêm reunindo e evidenciando as conquistas do legado da mulher 

na capoeira. A proposta não é a de realizar encontros exclusivamente para mulheres, mas sim 

compartilhar as ações e discussões conjuntamente, entre homens e mulheres, por acreditarmos 

que as transformações e conquistas pela igualdade devam passar por esse aprendizado com a 

diversidade e pela parceria de todos que se solidarizam com essa luta. Além disso, muito 

homens passam por situações de discriminação por não se encaixarem no padrão da força física 
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masculina, ou da opção sexual dominante, consequência da chamada heterossexualidade 

compulsória.  

Ampliar o número de mulheres no interior da capoeira não deve apenas ser tomado no 

contexto de novos modismos corporais mas, sobretudo, como possibilidade de assegurar que o 

propósito histórico da capoeira – a luta pela liberdade e dignidade humana – esteja 

comprometido também no combate às formas de opressão que atingem e violentam inúmeras 

mulheres, todos os dias, ao redor do mundo. 

Vimos no capítulo anterior que o Kilombo Tenonde é um espaço onde algumas mulheres 

consideram que há certa reprodução de padrões machistas, como em relação à divisão dos 

trabalhos. Mas vimos também uma presença forte de mulheres atuantes em diversas áreas, onde 

muitas delas encontram abertura e incentivo para serem protagonistas em suas áreas de atuação, 

seja na capoeira ou na permacultura, ou ainda para a aprendizagem das mais diversas funções 

e atividades nesses campos.  

Assim, podemos considerar esses como espaços propícios para a realização de 

movimentos de inversão nas relações de gênero, ao mesmo tempo em que o seu potencial para 

essa inversão ainda não se encontre mais amplamente desenvolvido, com ações voltadas para a 

reflexão e ação pelo combate ao machismo e às diversas formas de opressão e violência que 

acontecem no universo da capoeira e nas áreas rurais, de forma geral.  

	

3.5. PRINCÍPIOS PERMANGOLEIROS 
 

Os movimentos de inversão da capoeira, como a bananeira, o aú e a ponte são também 

movimentos de contestação, resistência e resiliência, os quais fazem parte tanto do universo da 

capoeira como da permacultura. Praticar a capoeira e a permacultura diariamente no Kilombo 

nos permite praticar e incorporar princípios da cosmo-percepção africano brasileira e também 

indígena.  

No nosso caso, podemos falar de princípios permangoleiros. O corpo-natureza 

sagrado é um deles. Para além do movimento do corpo por si só, os seus sentidos mais 

profundos, ancestrais e espirituais estão presentes nos rituais da capoeira angola, assim como 

no trabalhar com a natureza, a terra, a água, os animais, as plantas.  Como diz Vanda Machado, 

sobre a cosmovisão afro-brasileira, a partir da experiência dos terreiros de candomblé: “a vida 



	
	

241	

natural tende a se aproximar dos valores considerados sagrados, que provêm da ideia da força 

cósmica organizadora da natureza e suas manifestações.” (MACHADO, 2013, p.22). 

Estar em um ambiente natural nos permite lembrar que nosso corpo é também natureza e 

espírito. Que somos natureza. Nosso corpo é formado dos elementos da natureza e seus 

correspondentes espirituais. Renovamos a nossa energia ao jogar capoeira, de modo coletivo, 

na troca com o outro. Da mesma forma nos renovamos ao tomar um banho de rio, ao pisar na 

terra, ao abraçar uma árvore. São meios de conexão ancestral-espiritual que a natureza nos 

proporciona. Praticar a capoeira na natureza possibilita potencializar essa conexão. Praticá-la 

diariamente faz com que se torne ainda mais natural em nosso corpo.  

Esse corpo-natureza está em constante movimento, sendo também um corpo-

movimento.  

A capoeira me ensinou a movimentar meu corpo! E hoje dentro da 
bioconstrução eu continuo movendo meu corpo, dentro da agrofloresta. 
Então pra mim a ligação entre a permacultura e a capoeira angola é o 
movimento do corpo, entendeu, é não deixar a sua mente parada! (Márcio, 
instrutor de bioconstrução do Kilombo Tenonde233) 

	
Se nosso corpo é natureza, somos ritmo. A música dita o ritmo dos corpos na roda de 

capoeira, proporciona a conexão ancestral e, com ela, a força vital. A dança, também presente 

na capoeira, nos leva a incorporar força cósmica, com suas possibilidades de realização, 

mudança e catarse (SODRÉ, 1988, p.123, apud PETIT, 2015, p.83). Ou seja, música e dança 

propiciam uma conexão espiritual e ancestral, que produzem o empoderamento e fortalece o 

pertencimento à ancestralidade africana, em uma vivência coletiva de alegria existencial. 

(PETIT, 2015, p.85)  

Essa alegria, “quando pensada como conexão com o sagrado, com o ngunzo e o axé, pois 

também conectada à Força Vital, traz a vontade, o desejo em realizar, relacionando-se assim ao 

sentimento de autoconfiança e autoestima” (MACHADO, 2012, p.217). Esse sentimento de 

autoconfiança, que é também força de libertação, expressa-se na seguinte ladainha de Mestre 

Moraes: 

A VERDADE 
(Ladainha de Mestre Moraes)234 

 
Eu já lhe disse que sou (2x) 

Planta de raiz profunda 

																																																								
233 Entrevista realizada durante o Permangola 2013. 
234 CD do Grupo de Capoeira Angola Pelourinho “Ligação Ancestral”. Também citada por PETIT (2015, p.132). 
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Eu aguento tempestade 
O meu barco não afunda 
Eu sou aço de primeira 
Que a brasa não derrete 

Flecha de má pontaria (2x) 
Duvido que me acerte 
Forte como o baobá 

Tronco grosso e resistente 
Osso duro de roer 

Que não é pra qualquer dente 
Nasci carne de terceira 

Difícil de cozinhar 
Mas sou fácil pra qualquer 
Que saiba me conquistar 

Que não venha com coleira 
Pra querer me escravizar, camaradinho 

 

A Força de vida, conhecida como Axé 235  ou Ngunzo, é centelha da vida e sua 

continuidade. Continuidade de saberes ancestrais de cultivo da terra e de cultivo da sua 

espiritualidade. Essas práticas ancestrais de cultivo, construção e vivência comunitária, assim 

como dos rituais de matrizes africanas como a capoeira, possibilitam alimentar a força vital que 

dá continuidade aos modos de ser dos povos da diáspora africana, nos quais as diversas 

dimensões da vida encontram-se interligados, como diz Oliveira: 

Todos os elementos encontram-se interligados, como numa “teia de aranha”, 
e são interdependentes uns dos outros. Toda a estrutura social africana é 
permeada pelo sagrado, pela Força Vital que emana do preexistente ou dos 
ancestrais. O universo é um conjunto de interações de seres (minerais, animais 
e vegetais) interligados, como se formasse uma imensa teia de aranha entre 
fenômenos visíveis e invisíveis. (OLIVEIRA, 2007b, p.183) 

	
Muniz Sodré qualifica a relação do “homem negro” (melhor dizendo, pessoa negra) com 

a natureza como uma “postura ecológica radical”, dando o exemplo de um ato vivenciado no 

terreiro de candomblé, em que um sacerdote abraça uma árvore para lhe pedir licença para 

retirar uma muda. O autor diferencia o “discurso liberal preservacionista” do “agir de tal 

maneira que o elemento natural, a árvore, se tornasse parceira do homem num jogo em que 

cosmos e mundo se encontram” (SODRÉ, 1998b, p.151). Essa postura ecológica radical seria 

oposta ao que ele nomeia como “ecologismo pequeno-burguês”, porque ela não resultaria de 

um “voluntarismo individualista”, mas de uma “cosmovisão de grupo, que torna essencial a 

confraternização com plantas, animais e minerais. Para o grupo negro, o território como um 

todo é um patrimônio a ser respeitado e preservado.” (SODRÉ, 1988b, p.151).	

																																																								
235 Este é um princípio-chave da cosmovisão africana, segundo Muniz Sodré (1988b). 
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Nessa cosmogonia, portanto, a terra integra a dimensão do sagrado e a sua fertilidade está 

ligada ao ciclo da vida e ao ritmo do universo. O espaço, segundo o autor, seria “objeto 

constante de organização e de ação simbólica” confundindo-se, “na concepção do negro, com 

o ‘mundo’, isto é, com o Cosmos, com o próprio Universo. Território (casa, aldeia, região) e 

Cosmos interpenetram-se, completam-se.” (SODRÉ, 1988b, p.62). 

O sentido sagrado do mundo natural, na perspectiva dos povos Bantu-Kongo, é traduzido 

pelo congolês Dr. Fu-Kiau, a partir de alguns conceitos chave, que trazem o significado do 

mundo natural para os povos Bantu-Kongo:  

O conceito Bântu-Kôngo de sacralidade do mundo natural é simples e claro. 
Tem-se que deixa-los definir o nosso planeta com suas próprias palavras: ‘aos 
olhos do povo Africano, especialmente aqueles em contato com os 
ensinamentos das antigas escolas Africanas, a Terra, nosso planeta, é futu dia 
n’kisi diakânga Kalunga mu diˆmbu dia môyo – um sachet (pacote) de 
essências/medicamentos amarrados por Kalunga com intenção de vida na 
Terra. Esse futu ou funda contém cada coisa que a vida precisa para sua 
sobrevivência: essências/medicamentos (n’kisi / bilongo), comida (madia), 
bebida (ndwînu)’236, etc. (FU-KIAU, 1997, p.1) 

	
Assim, “o povo Bânto, Kôngo e Luba, entre eles, aceitam o mundo natural como sagrado 

em sua totalidade porque, através dele, eles veem refletida a grandeza de Kalunga”, que 

corresponde à “energia superior e mais completa, dentro e em volta de cada coisa no interior 

do universo” (FU-KIAU, 1997, p.1). Ou seja, reconhecer a sacralidade do mundo natural é o 

começo de nosso entendimento de sermos um com a natureza (idem, ibid., p.5). Se 

reconhecemos nossa inseparabilidade em relação à natureza, percebemos que as expressões 

culturais e artísticas dos seres humanos – incluindo a capoeira, tampouco encontram-se 

separadas da natureza.  

Podemos entender a relação de respeito e sacralidade com o meio natural aliada à causa 

fundamental da capoeira, que é a luta pela liberdade. Como diz Oliveira (2015, p.254), 

“liberdade é o signo constitutivo da capoeira, uma vez que é a arte de escravizados em contexto 

de resistência e de produção de outros regimes éticos possíveis.” Essa liberdade pela qual se 

luta trata-se não de algo ideal que se pretenda alcançar, como se fosse possível atingir um estado 

de total liberdade. Mas sim um exercício constante, um processo, não um fim, pois a liberdade 

não tem origem única nem finalidade única. A liberdade é conquistada dentro de uma dimensão 

de conhecimento de si mesmo e do outro, como diz o mestre Cobra Mansa237: 

																																																								
236 FU-KIAL, 1991: Self Healing Power e Therapy (p.111), Vantage Press. Inc. N.Y. 
237 Entrevista realizada para esta pesquisa durante o Permangola 2013. Arquivo pessoal. 
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Eu acho que a filosofia da capoeira tem a ver com a liberdade, com 
conhecimento, tem a ver com conhecimento pessoal, de você se autodescobrir, 
o seu potencial. Eu vejo a capoeira, por exemplo, às vezes dentro da capoeira 
você pode descobrir um potencial que nem sabia que tinha, de várias formas. 
Potencial intelectual, físico, artístico. [...] na prática, essa questão da 
permacultura, de você aprender com você mesmo, aprender com a natureza. 

	
O corpo na junção da Capoeira Angola com a permacultura seria então um corpo-

movimento de liberdade. A ginga seria a origem dos diversos movimentos desse corpo. É 

gingando que se aprendem os primeiros passos da capoeira, o princípio, de onde se criam todos 

os outros movimentos. É o equilíbrio no desequilibrar-se. Assim como a criança aprendendo a 

andar. “A ginga é uma dança que está na origem da cultura ancestral africana. Ela é a síntese 

da experiência dos africanos na África e na Diáspora” (OLIVEIRA, 2015, p.257). A ginga é 

mãe dos movimentos outros que surgem do improviso, da criatividade, da expressão interior de 

cada Ser.  

Ginga é também flexibilidade para o jogo de improvisos. A flexibilidade do movimento 

do corpo, no diálogo com o outro, com a música, com contexto ritual na roda de capoeira e com 

o contexto social, geográfico, político no qual se vive. A imprevisibilidade dos fenômenos 

naturais também demanda flexibilidade para se realizar os trabalhos, de acordo com o tempo – 

chuva, sol, enchentes, secas, etc. Ginga é ainda circularidade, do tempo, nos ritmos na natureza, 

dos dias, das estações. Circularidade que sempre se repete, mas que nunca é igual. Na capoeira, 

a circularidade do ritual, na roda e na partilha final.  

O jogo, na capoeira e na vida, na natureza, são acontecimentos singulares, infinitos e 

transformadores de si, dos outros e do meio. A ginga é ainda atitude na encruzilhada. É 

movimento que interliga capoeira com permacultura, com agroecologia, cosmo-percepção 

africana com indígena, brasileira. É estratégia de luta, sem combate. “A ginga é busca de 

solução, é mover-se para obter uma saída surpreendente. Este elemento de imprevisibilidade, 

de complexidade, de desviação, de surpresa que sucede o óbvio, é, de fato, a essência da ginga” 

(BARBOSA, 1994, p.32). 

Gingar é uma arte de (con)viver com as diversidades e adversidades, o que podemos 

considerar como mais um princípio permangoleiro. É aproveitar-se dos recursos que se tem, da 

sua natureza, para sua própria sobrevivência e sustentabilidade. A diversidade e complexidade 

presentes nessas comunidades são características fundamentais que as constituem como 

Espaços Multirreferenciais do Conhecimento, como defende FRÓES BURNHAM (2012, 

p.117): 
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Essas iniciativas envolvem aspectos os mais diversos da constituição de 
pessoas, de suas comunidades e da formação social mais ampla em que estão 
inseridas: saberes, práticas, valores, éticas, estéticas, etos, afetos, sentimentos, 
emoções, tensões, disputas, competências... marcantes e marcados por uma 
cultura. Envolve também as mais diversas formas de participação – individual, 
grupal, comunitária, em rede... – e de expressão – verbais, plásticas, sonoras, 
imagéticas, performáticas...; envolve, também, diferenciados meios, 
concretos ou virtuais – encontros, colóquios, reuniões, rádios comunitárias, 
jornais, grupos de discussões, fóruns, chats, blogs. 

	
 Wilson N. Barbosa (1994, p.26) defende que, num primeiro momento da cultura humana, 

“onde predominavam as mentalidades coletivas, a ginga era uma forma de expressão global”; 

posteriormente, “com o processo civilizatório, uma parte das culturas humanas deixou de lado 

seu desempenho mental coletivo, e, consequentemente, a ginga”. A partir dessa ideia, ele faz 

uma relação da ginga com a energia mental e a natureza: 

Nas sociedades primitivas usava-se o corpo individual como parte do corpo 
coletivo (do grupo) para receptar energia eletro-magnética das forças da 
natureza, em ampla integração com elas. Esta era a verdadeira sabedoria. Esta 
a lógica mais poderosa. Ela propiciava a cura, o transe hipnótico, visões 
proféticas sobre o grupo. A ginga era o modo de mover o corpo num único 
movimento. Daí advinha o transe hipnótico, e a potenciação procurada pelo 
grupo. (BARBOSA, 1994, p.30) 

	
A ginga é a busca do caminho mais natural, mais orgânico, mais fluido. Nas palavras de 

Oliveira (2015, p.263), “a ginga recupera o elo perdido entre o humano e o animal. Ela está na 

encruzilhada entre a cultura e a natureza, permutando continuamente o signo de uma à outra”. 

Ginga é água do rio, que acompanha seu leito e desvia dos obstáculos no caminho. É um jeito 

de viver, a ginga: 

Ginga que balança, dança  
no ritmo da bateria, brinca  

com o tempo e contratempo 
Prepara, entra, sai, gira 

Faz que vai, mas não vai 
Mandinga 

Incorpora, engana, surpreende 
Encarar a vida com ginga  

é deixar fluir como a água do rio 
É remar conforme a maré 

É sobreviver em tempestades 
Ginga de corpos que conversam 

Encontro de sim, não e talvez 
Ginga firme com leveza 
Ginga fina com dureza 
Daqui prali, de lá pra cá 

O encanto da ginga seduzindo,  
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no jogo do enganador 
Gingar de corpo inteiro 
Pensar em movimento,  

com alma e espírito 
Ancestralmente 

Cada jogo, cada toque, diversas gingas 
Singulares 

Em cada corpo 
um infinito descobrir-se, 

construir-se e desconstruir-se 
 gingando 

Ginga: movimento de libertação238. 
 

Outro movimento básico da capoeira é a negativa. Negativa vem de negar. Negar o golpe 

que vem de lá, do outro, do sistema. Negar o golpe que quer subjugar, submeter. Negar saindo, 

esquivando, não batendo de frente, sair entrando, porque o jogo é de dentro. Mestre Pastinha 

dizia: “a capoeira tem negativa e tem positiva”. Mas não se trata de uma negativa como um 

não, como simples sentido antagônico ao sim, porque a simples negação interromperia o jogo, 

é negar para continuar, desde dentro, como movimento de saída que é estratégia para entrada e 

permanência na luta.  

Negativa é negaciação como processo de persistência e resistência. Capoeira e 

capoeiristas que negam a escravidão e suas reconstruções, negam o racismo, o status-quo, e 

afirmam as culturas de matriz africana, afirmam tradições, positivam essas tradições culturais 

que se movimentam, afirmam ancestralidades. Mulheres capoeiristas que negam as barreiras 

que tentam afastá-las de espaços de poder – mesmo dentro da própria capoeira. Negam o lugar 

da fragilidade e submissão, negam o machismo, o patriarcalismo, o racismo e as mazelas do 

capitalismo. Afirmam negaceando o que querem lhes negar.  

Além da ginga e da negativa, outra arma do capoeirista são os movimentos de inversão. 

A bananeira é inversão – pés para o alto e mãos no chão. Também pode ser de cabeça no chão. 

Bananeira, andando, girando, descendo para a queda-de-rins, depois voltando. O aú também é 

inversão e é conexão, interligação. Pode ser para sair ou para entrar, para passar por cima ou ir 

para as costas do camarada. Pode ser aberto e fechado, para sair no aú com rolê, ou entrar com 

aú-chibata. Aú para embelezar o jogo, forma criativa-invertida de conectar movimentos, com 

controle do corpo que naturalmente se move com as mãos no chão. E também com a cabeça, 

aú de cabeça, bananeira ou ponte de cabeça no chão.  

																																																								
238	Poema da autora.	
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Negar imposições e sair no aú. Negativa para se sobreviver num mundo que lhe nega os 

direitos, lhe nega a cultura, lhe nega o valor. Negacear esse que lhe nega de modo a seguir 

jogando, negociação em condições desfavoráveis. Se jogar pelo chão, lugar mais seguro e 

sagrado, lugar dos ancestrais. Cabeça no chão é saudação.  

São diversas e potentes as capacidades de movimentos do corpo. Desses movimentos, se 

faz o corpo-capoeira, corpo-natureza sagrado, corpo-movimentos de liberdade, corpo ancestral 

que ginga, que nega, que inverte. O corpo é também território. Ele é um microcosmo social, 

ligado à terra, ao céu, aos animais, às plantas, à comunidade, mais uma vez, tudo está 

interligado.  

Decerto que as vivências da comunidade estão lastreadas em princípios e 
valores humanos que consideram a vida, o corpo e a ancestralidade na 
interdependência entre o ser e tudo que pode ser respeitado como vida no 
planeta. Tudo que se move como uma teia dinâmica em todas as direções. 
(MACHADO, 2013, p.42) 

	
A capoeira, assim como a dança afro-ancestral, a ginga, os rituais afro-brasileiros ou 

ameríndios são verdadeiras tecnologias de agregação social! União de corpos. A música é 

criadora de uma energia polissêmica. Ela pode ser entendida como afeto. A dança-luta negra é 

uma ritualização dos saberes do grupo. O ritmo dita uma temporalidade própria, assim como 

espaço próprio. Tempo e espaço de liberdade. 

Capoeira é uma história da produção e expressão da liberdade de um grupo. A história da 

capoeira angola é uma história de liberdade, como prática e experiência, não como abstração. 

O indivíduo aparece, mas tem uma força coletiva. É participando de um plano coletivo, 

comunitário, que cada um pode se expressar como o ser que é. Esse é o inverso do jogo 

individualista. Como diz Barbosa: 

A ginga, como parte mais importante do repertório não-verbal da comunidade, 
manifesta um contrapoder ao universo lógico dominante. Ela pode atuar 
naquele sentido da razão intuitiva de Rousseau, para despertar no seu povo 
específico a sensibilidade, o “retorno à natureza”, e sua infalibilidade como 
povo. (BARBOSA, 1994, p.38) 

	
A capoeira é um jogo de liberdade, criado na experiência negro-africana no Brasil. 

Eduardo Oliveira defende: “a capoeira é um jogo de liberdade, e, como tal, é uma ética, 

constituindo-se como um campo multidisciplinar e multirreferencial por excelência” 
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(OLIVEIRA, 2015, p.253). Aqui a liberdade239 é diferente do seu sentido “ocidental”. Ela não 

é o bem, a bondade, o individualismo, etc. Pois o regime ético/moral dessa experiência e da 

cosmo-percepção africano-brasileira é diferenciado. É baseado no engano, no segredo, na 

mandinga.  

Poderíamos falar de uma ética da falsidade, que surge da necessidade de sobrevivência, 

estratégia de luta, arma. Ela não poderia ser entendida no pensamento dual sobre bem x mal, 

certo x errado. O enganar o inimigo, fazer que está de acordo sem estar, são estratégias de 

guerra, criadas em um contexto de extrema violência e subjugação de um povo. Não se trata de 

defender a hipocrisia para com seu camarada – o que muitas vezes acontece também na 

capoeira! Mas assumir uma forma de pensar-gingando e usar essas armas contra os atuais 

inimigos sociais: o racismo, o sexismo, as desigualdades e injustiças. 

Na capoeira angola, de ontem e de hoje, encontramos racismo, machismo, capitalismo, 

existentes em nossa sociedade, da qual a capoeira também faz parte. Ela não é uma ilha de 

fantasias, mas sim potência criadora de tensão. Ela cria valores próprios, mas também reproduz 

valores da sociedade que vivemos. O campo da produção dos sentidos pelos acontecimentos é 

um campo de disputas que envolve filosofia, estética, arte, ética. É uma disputa pelo real. 

Ser livre não é – como o pensamento ocidental no leva a entender – fazer o que se quer. 

Pelo contrário, o poder, inclusive de escolha, está diretamente relacionado ao serviço, ao que 

se faz pela comunidade. O poder está aferido numa experiência, de ação no mundo. A 

importância de cada um se dá no quanto você é importante para o coletivo. No quanto você 

ajuda. O prestígio também surge daí. É assim na capoeira e é assim no Kilombo Tenonde. Não 

basta saber fazer, mas saber o porquê, o sentido das coisas, do movimento, por exemplo, o 

domínio do movimento do corpo e como utilizá-lo no jogo; as técnicas da permacultura, saber 

o sentido do que é feito para o sistema, de forma integrada.  

Capoeira e permacultura aqui podem ser entendidas na perspectiva da ancestralidade, a 

qual, como afirmamos anteriormente com Eduardo Oliveira, “é um modo de interpretar e 

produzir a realidade. Por isso a ancestralidade é uma arma política. Ela é um instrumento 

ideológico (conjunto de representações) que serve para construções políticas e sociais.” 

(OLIVEIRA, 2007a, p.257). 

																																																								
239 O conceito de liberdade aqui trabalhado partiu de discussões realizadas durante a disciplina “Pensamento Social 
Brasileiro”, ministrada pelo professor Eduardo Oliveira, no DMMDC, em 2015.  
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Vimos também que a ancestralidade é uma categoria de relação (princípio de 

coletividade); de ligação;	de inclusão – “ela é o mar primordial donde estão as alteridades em 

relação. A inclusão é um espaço difuso onde se aloja a diversidade. A ancestralidade é uma 

ética, por isso tem atitude inclusiva” (idem, ibid.); é uma categoria de diversidade (sem a qual 

não há interação nem inclusão); e de unidade – “o feixe de diversidades que passam a ter uma 

estrutura nas malhas do real” (idem, ibid.).  

Além de ser uma categoria de relação, ligação, inclusão, diversidade e unidade a 

ancestralidade é também uma categoria de encantamento: 

O encantamento é a função da ancestralidade. Como uma grande teia de 
aranha, o encantamento pretende seduzir e envolver quem cai em sua rede. O 
encantamento tanto liberta quanto escraviza. Mas a servidão imposta pelo 
encanto é da mesma matéria do amor que escraviza. É desejada! É como um 
fogo que não queima (Camões). É estar-se preso por vontade (Camões). É 
uma loucura! (Morin). Um ver o mundo de ponta cabeça. Um ritual de 
inversão, onde os significantes mudam seus significados e ganham novos 
sentidos. Onde o que parecia escravizar, liberta. O que parecia prender, libera. 
O que parecia comprimir, expande. O encantamento é uma atitude de 
alteridade. Ninguém se encanta sozinho, ninguém encanta ninguém, encanta-
se sempre em coletividade. (OLIVEIRA, 2007a, p.257, 258) 

	
O baobá ou embondeiro (como é conhecido em Moçambique) é um exemplo de 

encantamento em coletividade, já que, ao redor dele, a comunidade se reúne para escutar as 

histórias cheias de encantamento que são contadas pelos velhos Griôs. As histórias re-criam a 

vida, lhe trazem novos sentidos, libertam. A árvore é o elo entre o ayê e o orun, como conta 

Heloísa Pires Lima (2005, p.42): 

Em grande parte da África, especialmente na região da Costa do Marfim, diz-
se que é a partir do baobá que a vida pode ser recriada: ele dá água, comida, 
moradia, remédios. Mas, principalmente, ele é o elo entre a terra e o Criador. 
Mas também do Criador com o nosso mundo. E, como diz Georges Gneka, é 
o baobá que continua conversando com o Criador, sempre pedindo mudanças 
para a vida na terra, principalmente a africana. E o Criador continua 
mostrando a ele sua perfeição como criação. Através de seus braços voltados 
para o além, é ele que não deve deixar o Criador dormir!  

	
Entendendo a ancestralidade como conceito que não somente remete ao passado, mas tem 

presença atuante e transformadora no presente, conectando-o, de maneira circular, aos tempos 

idos e que ainda virão, também o baobá não se restringe à memória passada. Sua importância 

para o povo “africano e afrodescendente é que ele é o próprio símbolo de uma identidade 

imorredoura, que resistiu a todas as intempéries da História” e “permanece em seu posto: 
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imbatível, altivo e atuante” (WALDMAN, 2011, p.231). Além disso, acompanhando o fluxo 

de transformações da cultura, os baobás também se (re)significam:  

Eles agora reaparecem para condenar a utilização predatória dos recursos 
naturais, defender a inviolabilidade dos territórios das populações 
tradicionais, resgatar o acervo cultural de grupos oprimidos e apoiar a 
libertação dos povos não-representados. (WALDMAN, 2011, p.231) 

	
O baobá vem, assim, simbolizar a nova tendência que testemunhamos em comunidades 

lideradas por capoeiristas em defesa por uma relação de respeito e sacralidade com o meio 

natural, aliada à causa fundamental da capoeira que é a luta pela liberdade. O baobá remete à 

relação com a natureza, que na perspectiva do pensamento africano-brasileiro é uma relação 

sagrada, como bem nos conta Eduardo Oliveira: 

Sem dúvida que os Baobás da savana africana, as gameleiras de Salvador, as 
fontes de Oxum, a mata de Ossaim, os animais de Odé, as ervas de Oxalá, as 
palhas de Omolú, o marió de Xangô, os dendezeiros de Exu, os ikins de Ifá, 
são elementos naturais que compõem o cenário do terreiro: são faces sagradas 
de um cotidiano que se aprofunda em raízes, consubstancia-se em folhas e 
deságua em cachoeiras. No ‘terreiro entende-se que a natureza é nutrida e 
alimentada pela própria natureza’ (MACHADO, 2002, p.37). O cotidiano é a 
face do natural e o natural interface do sagrado (OLIVEIRA, 2007, p.264). 

	
O baobá pode também simbolizar a semente africana da capoeira plantada no Brasil, as 

suas tradições preservadas e ressignificadas, a luta pela sobrevivência de sua cultura e  com ela 

a luta antirracista, ampliando-se para a luta antissexista – ambas bases das relações de 

desigualdade instaladas em nossa História. O baobá como conexão entre capoeira, 

ancestralidade e natureza.  

O depoimento de um dos entrevistados em nossa pesquisa defende a importância deste 

aspecto espiritual que a capoeira (a partir de sua matriz afro-brasileira, especialmente), pode 

trazer para a relação com a permacultura: “A permacultura precisa de uma parte que é 

espiritual. E acredito que a parte de capoeira dá essa parte espiritual, que é a comunhão entre 

as pessoas para ficar em comunidade” (Gonzalo)240. Essa espiritualidade na capoeira remete à 

sua ancestralidade africana. Como diz Vanda Machado: “O mundo africano tradicional tem 

como princípio uma geografia sagrada onde os elementos da natureza interagem criando a 

paisagem ancestral do universo que se move dentro e fora de cada um” (MACHADO, 2013, 

																																																								
240 Depoimento retirado do vídeo de divulgação do V Permangola. Disponível em:  http://youtu.be/D2fpR-
4XLUI . Acesso em: 26/04/2013. 
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p.57). Por isso pensar o Baobá como a ligação diaspórica entre África e Brasil e entre capoeira, 

permacultura e natureza.  

Essa proposta de integração da capoeira angola com as propostas da permacultura ou 

simplesmente o Baobá, na encruzilhada, é uma potência criadora de outras linguagens, rodas 

ou jogos que fortalecem a ancestralidade. O Kilombo Tenonde mostra que os conhecimentos 

corporais, culturais, relativos à terra, e a possibilidades de construir a própria vida estão todos 

conectados, na complexidade que nos conforma nesta vida humana.  
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POR CIMA DO MAR EU VIM, POR CIMA DO MAR EU VOU VOLTAR 

 

 E assim se faz o caminhar da angoleira e do angoleiro: arrodeando, circulando, dando 

voltas, giros e retornando novamente para a ginga, a negativa, o rolê, o rabo-de-arraia... Em 

nosso percurso de pesquisa, iniciamos com uma grande volta, em um olhar mais panorâmico, 

para situar o campo de estudos e entender o contexto da capoeira e da permacultura. 

Encontramos relações da capoeira com a natureza ao longo de seu processo de constituição 

como uma arte africano-brasileira, desde os seus estudos e registros mais antigos e em histórias 

e dizeres de velhos mestres. Antes do processo de urbanização e industrialização no Brasil, a 

capoeira se encontrava em maior integração com o ambiente rural e natural, acompanhando a 

própria configuração da sociedade brasileira.  

A capoeira percorre caminhos diversos, concentrando-se em espaços mais urbanos, 

inicialmente no Brasil, depois passando por suas voltas ao mundo com o fenômeno de 

internacionalização, até o atual movimento em que muitos mestres retornam para o Brasil para 

viverem em espaços mais rurais, configurando o aqui que chamamos de movimento de retorno 

à natureza. Nesse movimento, identificamos o encontro da capoeira com a permacultura, o que 

nos levou a também adentrar no contexto da permacultura, buscando entender suas condições 

de surgimento e suas propostas e refletir sobre os seus aspectos de convergência e divergência 

com a capoeira. 

Nas encruzilhadas desses caminhos, muitas foram as pessoas com as quais cruzei. 

Algumas já trilhando caminhos semelhantes ou coincidentes há mais ou menos tempo, outras 

descobrindo novos caminhos a partir das vivências nos lugares pelos quais passamos no interior 

da Bahia e interior de Minas, onde identificamos iniciativas como o Kilombo Tenonde 

(Valença/BA), a Fazenda Cultural Ouro Verde (Serra Grande/BA), os encontros Filosofia 

Natural do Cerrado (São Gonçalo do Rio das Pedras/MG) e Permangola Minas (Rio 

Acima/MG), dentre outras. O que pude testemunhar foi que, de fato, alguns caminhos de 

aproximação da capoeira com a permacultura e afins já foram e vêm sendo abertos por pessoas 

as mais diversas. Alguns deles não tiveram continuidade, mas a maioria vem se ampliando cada 

vez mais. 

Nessas voltas, um dos caminhos que vem se ampliando bastante, no sentido de união da 

capoeira com outras práticas como a permacultura é o trabalho onde acontece o encontro 

Filosofia Natural do Cerrado, em São Gonçalo do Rio das Pedras, interior de Minas Gerais, 
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onde vivem o mestre Índio, o contramestre Alexandre e a treinel Ramonci, coordenando os 

trabalhos de capoeira, agroecologia e de espagiria (realizado há muitos anos pelo mestre Índio). 

Ao longo dos últimos quatro anos, esse trabalho vem crescendo e tomando forma, com a 

realização de eventos duas vezes por ano, onde são desenvolvidas ações de construção 

ecológica, plantações de agroflorestas, espagiria, junto à capoeira e a vivências na natureza 

local. 

Em algumas dessas encruzilhadas, cheguei a quase perder o caminho de vista, dentre suas 

muitas voltas, passagens estreitas, difíceis e perigosas, de cavernas, montanhas, rios e oceanos 

para se atravessar. Fui percebendo que as contradições, complexidades e diferenças não 

poderiam deixar de estar presentes, sendo elas constituintes dos processos de construção e 

difusão dos conhecimentos. Assim como encontrei algumas pessoas que me desencorajavam a 

continuar trilhando, encontrei muitas outras que me inspiravam, que seguiam corajosamente 

seu percurso, que já haviam aberto várias trilhas, que muitos saberes haviam adquirido e se 

abriam para compartilhá-los. Por vezes, as mesmas pessoas diziam sentir-se ora encorajadas e 

encantadas, ora frustradas, o que também faz parte do caminho. 

Entre as várias idas e vindas pelo Kilombo Tenonde (o caso escolhido para aprofundar 

este estudo) fui conhecendo e me surpreendendo com aquele lugar, que a cada retorno já parecia 

outro, diferente, mas ainda ele mesmo, tamanhas as suas transformações. Tendo o 

acompanhado ao longo de sete anos (2009 a 2016), o Kilombo mostrou-se rico manancial de 

elementos para o que aqui chamamos de uma epistemologia angoleira, ou seja, uma forma de 

se conhecer o mundo pela filosofia da capoeira, com a especificidade de agregar os 

conhecimentos da permacultura. Essa epistemologia se fundamenta na construção de 

conhecimentos e de formas outras de se viver em relação aos padrões do sistema capitalista de 

consumo.  

O Kilombo Tenonde é um lugar voltado para a integração cotidiana entre capoeira e 

permacultura, onde todas as pessoas que chegam até lá, seja para participar dos eventos, seja 

para passar um tempo de experiência voluntária, ou mesmo ministrando oficinas, todas elas 

vivenciam ambas – capoeira e permacultura – diariamente. Os momentos específicos de treinos, 

aulas e rodas de capoeira acontecem geralmente às manhãs e noites. Mas a vivência da capoeira, 

incluindo movimentação corporal e seus princípios filosóficos, segue acontecendo ao longo do 

dia, nos trabalhos do campo, no observar e viver integrado à natureza, em suas possibilidades, 

perigos e desafios, nas conversas, nas conexões com novas pessoas. Podemos dizer que, assim, 

ampliam-se possibilidades de se desenvolver o potencial transformador e educativo da capoeira, 
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voltados para o autoconhecimento e a nossa responsabilidade com o meio natural, do qual 

somos parte.  

Na avaliação das pessoas que viveram como voluntárias no Kilombo Tenonde sobre o 

projeto neste local, de forma geral, todas consideraram a experiência que tiveram no Kilombo 

bastante positiva e de profundos aprendizados. Por outro lado, algumas pessoas consideram que 

os objetivos do Kilombo a curto, médio e longo prazo não estão claramente definidos ou 

explicitados, de forma que parte da energia ali depositada em trabalhos parece acabar se 

perdendo.  

Um dos principais fatores que dificulta a continuidade dos trabalhos no local, segundo 

depoimentos de voluntários, moradores e do próprio coordenador do projeto, é a falta de 

pessoas que permaneçam por períodos mais longos241 no lugar e a alta rotatividade de pessoas 

diversas. A fala de Dó, nascido no local e que vem trabalhando no Kilombo desde seu início, 

aponta um desenvolvimento positivo dos trabalhos do Kilombo de forma geral e reforça a falta 

de pessoas com tempo de permanência mais longos, incluindo o líder da comunidade: 

Eu passei por todas as fases do Kilombo. Desde o início até hoje. No início 
não teve muito planejamento. Ultimamente, a gente planeja mais, tem pessoas 
que ficam mais tempo. Eu gostaria que as pessoas que chegassem 
perguntassem mais as coisas. Porque acontece que as pessoas chegam, vê eu 
ou Cobrinha fazer uma atividade, acha que já sabe fazer, vai fazer e faz uma 
coisa totalmente diferente do que era pra ser feito. Mas ver fazer e fazer não 
é a mesma coisa. [...] Eu gostaria que tivesse mais pessoas que ficasse mais 
tempo aqui, pra ter uma relação melhor com as pessoas. Espero que o mestre 
fique mais tempo, espero que fique mais porque agora ele vai estudar de novo. 
(Dó) 

	
Uma das questões é que o Kilombo Tenonde ainda não possui uma estrutura que favoreça 

a permanência das pessoas por longos períodos de tempo. Segundo o mestre Cobra Mansa e 

alguns voluntários que lá permanecerem por períodos maiores que um ano (ainda que com 

intervalos de tempo fora do local), essa questão está diretamente relacionada à falta de um 

retorno financeiro para essas pessoas que desejem permanecer vivendo e trabalhando no 

Kilombo por períodos mais longos de tempo.  

Em relação à proposta de ser um espaço que una a permacultura e a Capoeira Angola, na 

avaliação de pessoas que permaneceram como voluntárias no Kilombo, há uma demanda para 

se potencializar o trabalho com a permacultura. Alguns(mas) voluntários(as) disseram que 

poderia se pensar em uma administração mais focada para os trabalhos de permacultura, de 

																																																								
241 Em torno de cinco anos, por exemplo.  
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forma que houvesse mais orientação para a aplicação das técnicas aprendidas nos cursos e 

eventos. Essa questão foi relacionada ao fato de o líder local ser mestre de capoeira antes de ser 

agricultor ou permacultor e por não haver uma outra liderança forte nos aspectos da 

permacultura. Apenas um entrevistado apontou a falta de recursos financeiros como um 

problema. 

Uma das entrevistadas apontou como positivo o fato de haver uma grande liberdade no 

Kilombo para se desenvolver os trabalhos desejados por cada pessoa, mas por outro lado 

considera que há uma perda na continuidade do fluxo das ações de permacultura e um excesso 

de experimentação: 

Acho o projeto do Kilombo interessante, pois diferente de outros institutos, 
aqui é uma escola de aprendizado por você, então o mestre dá liberdade de 
você desenvolver qualquer trabalho que você deseja dentro do Kilombo. [...] 
Essa liberdade é muito interessante porque a pessoa realmente aprende, mas 
se o objetivo é que as coisas permaculturais se encaminhem num fluxo 
contínuo, precisa ter mais orientação, porque as técnicas já estudadas se 
perdem, então fica muito na experimentação. (Cris) 

	
Outra questão apontada foi o investimento em expandir os trabalhos do Kilombo – com 

novos espaços de agrofloresta, uma grande extensão de horta, novos projetos – em detrimento 

do cuidado maior com o que já vem sendo feito e com as pessoas que ali estão: 

Seria muito importante, em vez de expandir muito o Kilombo, com muitos 
plantios, focar mais energia no bem estar de todos, pessoas, plantas, e tudo 
que está ao redor. Mais cuidado com tudo que já tem, conforto para as plantas 
que já foram plantadas, as pessoas que já estão aqui. Eu sinto que ele sozinho, 
como facilitador, precisaria mais pessoas apoiando. (Cris) 

Para as pessoas aqui ficarem mais em paz, para outras coisas fluírem melhor, 
o desenvolvimento da horta, etc., tem que ter mais organização. Tem que ter 
mais diálogo. (Annie) 

	
Outra entrevistada disse ter sentido falta de um espaço para o estudo e o silêncio. Um dos 

entrevistados, que permaneceu no Kilombo durante um período mais longo que a maioria dos 

voluntários, assumindo uma responsabilidade mais específica com o trabalho de bioconstrução, 

percebe que vem havendo melhorias nesse sentido do conforto e bem-estar das pessoas, como 

o exemplo da construção de mais espaços para alojamentos nos mezaninos de duas casas. 

Podemos ainda citar a questão dos banheiros como exemplo de um investimento essencial para 

o bem-estar das pessoas, que foi priorizado finalmente no ano de 2015, já tendo sido resolvido. 

Além da nova cozinha que já foi utilizada no evento Permangola 2016, em um espaço aberto, 

mais amplo e arejado.  
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Para além dos limites desse projeto, muitos são os fatores que vêm, ao longo dos mais de 

dez anos de existência do Kilombo, encantando mais e mais pessoas. A grandeza e beleza de 

seus espaços naturais, de árvores frutíferas diversas, a abundância de água, o rio, os trabalhos 

com a terra, com o corpo, a capoeira, a magia do local, enfim, possibilitam sentimentos de 

integração com a natureza, de aprendizados profundos, de ricas trocas e a vivência de um tempo 

outro, diferente do ritmo acelerado de vida comum às grandes cidades. O carisma, a abertura e 

o reconhecimento por parte da comunidade da capoeira em relação à figura do mestre Cobra 

Mansa é também um dos principais fatores que atrai e agrega pessoas dos mais diversos lugares 

do mundo.  

Como dissemos anteriormente, as coisas por lá se transformam muito e constantemente, 

portanto muitas questões que foram levantadas durante o período do nosso trabalho de campo 

já vêm sofrendo mudanças e o Kilombo vem se renovando e se desenvolvendo, com os 

trabalhos das mais diversas pessoas que passam por lá. Após o período da pesquisa de campo, 

por exemplo, aconteceu o processo de constituição de uma Associação, que formalizou a 

aquisição do CNPJ para o Kilombo. Nesse processo, alguns moradores da comunidade local 

participaram, passando a fazer parte da Associação, o que gerou uma maior integração entre 

eles, por sua própria iniciativa. A partir daí, tem crescido a troca de produtos e conhecimentos 

e, pela primeira vez no Permangola (em 2016), esses moradores participaram vendendo seus 

produtos e participando de atividades do evento.   

 

Durante a pesquisa trilhamos caminhos complexos, repletos de brechas, linhas de fuga, 

relevos, encruzilhadas. Caminhos multirreferenciais. Construídos por uma diversidade e 

heterogeneidade de linguagens e saberes, formando complexos incompletos de conhecimentos, 

limitados por nossa capacidade de entendimento e absorção dos mesmos. Entendemos que a 

junção da capoeira com a permacultura, consolidada em um lugar como o Kilombo Tenonde, 

já é, em si, multirreferencial, feita do encontro entre saberes tradicionais, de matrizes africanas 

e ameríndias (desde a prática e filosofia da capoeira ali vivenciadas até à relação com a terra); 

saberes acadêmicos, de diversas áreas – biologia agronomia, geografia, antropologia, 

sociologia, etc. – saberes técnicos, relativos às diversas técnicas da permacultura e agroecologia 

ali aplicadas nas formas de cultivar a terra, construir, aproveitar os recursos, planejar o uso do 

espaço, e assim por diante.  

Importante frisar que nesse percurso pude testemunhar a possibilidade de ampliação dos 

potenciais transformadores da capoeira no sentido da criação de formas de vida mais 
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sustentáveis e integrada à natureza. Viver o cotidiano do Kilombo trata-se de experienciar uma 

arte de vida e arte de convivência “permangoleira”, que nos possibilitou levantar elementos 

epistemológicos de uma ancestralidade africano brasileira com a prática da capoeira angola, 

mais especificamente no seu encontro com a permacultura.  

Dentre esses que chamamos de princípios permangoleiros, destacamos o corpo-natureza 

sagrado, que traz a força vital como fundamental, e o corpo-movimento de liberdade, no qual 

a ginga é a mãe dos movimentos outros que surgem do improviso, da criatividade, da expressão 

interior de cada ser. A ginga traz os sentidos de flexibilidade para o jogo de improvisos e a 

circularidade do tempo, nos ritmos na natureza, dos dias, das estações. Ela é estratégia de luta, 

sem combate. A capoeira nos ensina ainda o movimento da negativa, como processo de 

persistência e resistência, e os movimentos de inversão. Temos, assim, um corpo ancestral que 

ginga, que nega, que inverte, forjando o seu jogo de liberdade! 

Gingar é também uma arte de (con)viver com as diversidades e adversidades, outro 

princípio permangoleiro. Dentre essas diversidades, destacamos assimetrias de gênero sofridas 

pelas mulheres em geral, incluindo as mulheres capoeiristas, e o questionamento quanto ao 

padrão de masculinidade ainda presente na capoeira, que de certa forma se impõe tanto para 

mulheres quanto para homens. Transformações nesse sentido vêm ocorrendo por meio de 

iniciativas do crescente número de mulheres na capoeira realizadas por elas na comunidade da 

capoeira no sentido da luta anti-sexista, mas foi levantada a necessidade de ampliação da 

quantidade de mulheres ocupando espaços de poder na capoeira, sendo ainda baixo o seu 

estímulo por parte dos líderes – maioria homens. No Kilombo Tenonde, além das questões de 

gênero, levantadas por muitas mulheres, destacou-se diferenças culturais no perfil das pessoas 

que ali se encontram, sendo esse mais um aspecto de aprendizados e conflitos. Neste perfil, há 

uma presença ainda minoritária de pessoas negras e originários das comunidades locais vizinhas 

no interior do projeto.  

A ancestralidade na permacultura e na capoeira pode ser percebida em diversos âmbitos. 

Seja nas práticas ancestrais de trabalhar a terra e de viver de forma mais integrada com a 

natureza; seja na vivência da capoeira e sua filosofia, imbuída das formas culturais dos africanos 

reinventadas e atualizadas nos seus locais de diáspora; seja ainda na atualização e 

presentificação das formas de vida e conhecimentos dos povos ameríndios, perpetuados na 

relação com a natureza, na alimentação, em rituais sagrados, na forma de cultivar a terra.  

Esse movimento de voltar-se à natureza e à ancestralidade, encontra-se aqui também na 

figura do Baobá. Árvore sagrada africana, que simboliza nossas raízes arrancadas de África e 
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replantadas, renascidas no Brasil, o Baobá é a continuidade do elo ancestral africano, ainda que 

recriado em terras canárias. É ancestralidade em forma de árvore, mas não de uma árvore 

qualquer. O Baobá apresenta uma enorme imponência, advinda de suas características 

singulares e tão abundantes, em termos de água, alimentos, medicinas, artefatos, sombra, 

resistência, tamanho, longevidade e muitas outras. O Baobá faz o elo entre ancestralidade 

africana, natureza e cultura, aqui costurados em uma teia formada pela capoeira com a 

permacultura.  

Essa proposta de integração da capoeira angola com as propostas da permacultura ou 

simplesmente este “Baobá”, na encruzilhada é, portanto, uma potência criadora de outras 

linguagens, rodas ou jogos que fortalecem a ancestralidade africano-brasileira e também 

indígena, em iniciativas de forte carater inovador, transformador e pioneiro, criando formas 

novas/ancestrais de se viver e se perceber a vida. Lugares como o Kilombo Tenonde conformam 

formas de aprender e ensinar em que os conhecimentos corporais, culturais, relativos à terra e 

a possibilidades de construir a própria vida estão todos conectados, na complexidade que nos 

conforma nesta vida humana.  

Capoeira na natureza 
Natureza da capoeira 

Capoeira-natureza 
Mato e corpo são natureza 

Capoeira com o corpo 
O corpo da capoeira 

Movimentar o corpo na capoeira 
naturalmente 

Movimento da natureza 
O movimento natural do corpo 

é capoeira 
 Ancestral 

 

Mas o caminho da pesquisa não termina por aqui. Ou melhor, ele não tem 

necessariamente um fim. Pois infinitas são suas possibilidades de continuidade. Dentre o que 

nos é possível vislumbrar até o presente momento, podemos apontar algumas trilhas. Por 

exemplo, a partir da aproximação com comunidades quilombolas e comunidades de 

assentamentos agroecológicos, ampliando-se a noção aqui trabalhada em torno da 

permacultura, para se perceber as possibilidades e visões de mundo daqueles que vivem da 

terra, por necessidade, e militam pela causa da reforma agrária, bem como as suas possíveis 

conexões em rede com os capoeiristas que vêm trilhando esse caminho de aproximação com a 

permacultura e a agroecologia.  
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No último Permangola realizado no Kilombo Tenonde, em janeiro de 2016, houve uma 

integração com comunidades quilombolas da região, com a realização de palestras, vivências, 

trocas de conhecimentos, trocas de sementes, plantas e produtos levados por pessoas dessas 

comunidades com o Kilombo Tenonde, o que demonstra que já começar ser tecida essa conexão 

em rede.    

Outros caminhos possíveis a serem percorridos são os que aqui nos aproximamos, mas, 

no limite de nossas possibilidades para esta pesquisa, não chegamos a aprofundar – como 

fizemos com o caso do Kilombo Tenonde – como exemplo do trabalho que vem sendo realizado 

pelo mestre Índio e seu grupo, em São Gonçalo do Rio das Pedras, Minas Gerais, espalhando a 

semente do Baobá e a episteme angoleira.  

Por fim, reconhecendo os limites e os potenciais desta pesquisa, podemos dizer que ela 

se constituiu em um caminhar rico de uma multiplicidade de conhecimentos, de diversos 

campos do saber e relativos a diversos tipos de comunidades – tradicionais, técnicas, de prática, 

acadêmicas, etc., na busca por reconhecer a equidade sócio-cognitiva entre essas comunidades. 

Nós, pesquisadoras-capoeiristas, fomos apenas uma pequena parte, dentre as diversas pessoas 

que, juntas, vêm descobrindo, construindo, criando, compartilhando e difundindo esses 

conhecimentos, bens públicos que são. 
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ANEXO A – Árvore Genealógica da Capoeira Angola 

 
Fonte: Arquivo da Fundação Internacional de Capoeira Angola. 
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ANEXO B – Árvore Genealógica da FICA 

 

 
Fonte: Arquivo da Fundação Internacional de Capoeira Angola. 
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ANEXO C – Cartazes Eventos 
 

Figura 07: Cartaz – Permangola Minas 2011 

 
 Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 08: Cartaz – Permangola 2012 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 09: Cartaz – Permangola 2013 (Versão em inglês) 

 
	

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 10: Cartaz – Permangola 2014 

 
Fonte: Página do Facebook do Kilombo Tenonde242 

 
Figura 11: Cartaz – Permangola 2015 

  
Fonte: Página do Facebook do Kilombo Tenonde243

																																																								
242 Disponível em: https://www.facebook.com/kilombotenonde.permangola . Acesso em: 26/03/16 
243 Disponível em: https://www.facebook.com/kilombotenonde.permangola . Acesso em: 26/03/16 
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Figura 12: Cartaz – Trilha Angoleira 2012 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 13: Cartaz - Encontro ACAD no Cerrado 2013 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

	
Figura 14: Cartaz - Filosofia Natural no Cerrado 2014 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 15: Cartaz – Dancebatukeira 2014 

	
 

Fonte: Arquivo pessoal 
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ANEXO D – Banheiro seco – Epicentro Marizá 
 
 

	
	

Fonte: Foto da autora em trabalho de campo. Epicentro Marizá, 2015. 
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APÊNDICE A – Roteiros de entrevista – Voluntários(as) / Comunidade Local 
 
Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) 
 
Projeto de tese: “BAOBÁ NA ENCRUZILHADA: ANCESTRALIDADE, CAPOEIRA ANGOLA E 
PERMACULTURA” 
 
Sara Abreu da Mata Machado 
 
Orientadora: Profa. Dra. Rosângela Costa Araújo 
Co-orientador: Prof. Dr. Eduardo David Oliveira 
 
 
 
QUESTÕES – VOLUNTÁRIOS(AS) DO KILOMBO TENONDE 
 
I) DADOS GERAIS:  
 
1. Identificação: ___________________________________________ 
(Escolha como gostaria de ser identificado/a: nome, apelido, nome fictício, número, etc) 
 
2. Idade: _______ 
 
3. Cidade/País  de origem: ___________________________________ 
 
4. Cidade/País de residência: ___________________________________ 
 
5. Escolaridade:  

(  ) Ens. Fundamental I     (  ) Ens. Fundamental II     (  ) Ens. Médio    (  ) Superior Incompleto         

(  ) Sup. Completo – Área _____________________   (  ) Mestrado – Área __________________   

(  ) Doutorado – Área __________________   (  ) Pós-Doutorado – Área _____________________ 

6. Profissão/Ocupação: ______________________________________________ 
 
7. Raça/etnia: ___________________________________ 
 
8. Identidade de gênero / orientação sexual: _______________________________________ 

 
9. Religião: ___________________________________ 
 
 
II) VÍNCULO – CAPOEIRA e PERMACULTURA: 
 
10. Com que idade começou a praticar capoeira: ________ 
 
11. Descreva brevemente seu percurso de aprendizagem (grupos, mestres, locais): 
 
12. Já desenvolveu alguma atividade relacionada com a agricultura? (  ) Sim   (  ) Não 
Desde quando?  

 
13. Conhece a permacultura? (  ) Sim   (  ) Não 

Já praticou? (  ) Sim   (  ) Não 
Desde quando?  
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14. (Se já praticava): Descreva brevemente seu percurso de aprendizagem (instituições, 
mestres/instrutores, locais):  

 
15. Você acha que existe alguma relação entre capoeira e permacultura? (  ) Sim   (  ) Não 

Explique:  
 

 
III) VIVÊNCIA NO KILOMBO TENONDE: 
 
16. Como, quando e por que veio ao Kilombo Tenonde?  
 
17. Já esteve em outros locais com proposta semelhante? (  ) Sim   (  ) Não 

Quais?  
 

18. Quais os aprendizados mais importantes vivenciou no Kilombo?  
 

19. Como pensa em aplicar (ou vem aplicando) os conhecimentos obtidos no Kilombo, no seu dia-a-
dia?  

 
20. Relacione as principais facilidades e dificuldades de aplicação destes conhecimentos: 
 
21. Fale sobre a sua relação com diferentes pessoas no Kilombo: 

 
22. O que te chama/chamou mais a atenção neste contexto: as diferenças culturais, as diferenças de 

idades, de classe social, de gênero, de orientação sexual, raça/etnia... (pode acrescentar outras: 
Explique:  

 
23. Já testemunhou (ou vivenciou) algum tipo de discriminação ou violência no Kilombo e/ou 

redondezas? (  ) Sim   (  ) Não 
Se sim, descreva:  

 
 
IV) ANCESTRALIDADE / COMUNIDADE: 
 
24. Como entende a ancestralidade nas práticas do Kilombo?  

Existem incompatibilidades com seu sistema religioso? (  ) Sim   (  ) Não 
 
25. Como é sua relação com moradores locais?  

 
26. Como vê a relação da comunidade local com o Kilombo?  
 
 
V) QUESTÕES DE GÊNERO:  
 
27. Como vê a participação das mulheres no Kilombo Tenonde?  

 
28. E dos homens?  
 
29. Você presenciou conflitos decorrentes das relações de gênero aqui? (  ) Sim   (  ) Não 

Se sim, descreva:  
 
30. (SÓ PARA MULHERES): Fale sobre os desafios vivenciados por ser mulher: na vida (família, 

trabalho, etc), na capoeira e nos eventos e atividades do Kilombo.  
 
31. Outros comentários (se desejar): 
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VI) AVALIAÇÃO:  
 
32. Como você avalia os projetos do Kilombo Tenonde? Gostaria de encaminhar críticas ou 

sugestões? 
 
 
QUESTÕES – COMUNIDADE LOCAL 
 
I) DADOS GERAIS:  
 
1. Identificação: ___________________________________________ 
(Escolha como gostaria de ser identificado/a: nome, apelido, nome fictício, número, etc) 
 
2. Idade: _______ 
 
3. Onde você nasceu e foi criado? ___________________________________ 
 
4. Onde você vive? _________________________________ 

 
5. Quando chegou aqui? Com que idade? _________________________________ 
 
6. Como é constituída a sua família (pai, mãe, irmãos/as...)?  
 
7. Estudou/estuda? Até que série?  
 
8. (Para jovens): Pensa em prosseguir com os estudos? Qual carreira?  
 
9. Como é seu dia-a-dia? (Quais as principais coisas boas / Quais as principais dificuldades):  

Gosta?  
Como gostaria que fosse?  

 
 
II) TRATO COM A TERRA 
 
10. Você/sua família plantam? (  ) Sim   (  ) Não 

Para vender, para consumo próprio, ou ambos?  
Quais?  

 
11. Qual o tamanho aproximado da área que possuem para plantar? (3 Tarefas = 1 Hectares):  

 
12. Possui plantação em mais de um local? Quais? Qual tamanho?  

 
13. Utiliza químicos/agrotóxicos/pesticidas nas plantações? (  ) Sim   (  ) Não 

Compra adubo? (  ) Sim   (  ) Não     
(Se sim): De qual tipo (químico, de gado, etc)?  
Fazem compostagem? (  ) Sim   (  ) Não     

 
14. Teve alguma mudança no seu jeito de plantar nos últimos anos? (  ) Sim   (  ) Não     

Quais?  
Por que?  
Teve influência do Kilombo nessa mudança?  

 
15. Compram alimentos no mercado? (  ) Sim   (  ) Não     

Quais?  
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III) RELAÇÃO COM KILOMBO TENONDE 
 
16. Você já ouviu falar no Kilombo Tenonde? (  ) Sim   (  ) Não 

E no mestre Cobra Mansa? (  ) Sim   (  ) Não 
 

17. Já visitou/conhece o local?  
 

18. Sabe o que acontece lá?  
 
(SE CONHECE): 
19. O que acha das atividades que são desenvolvidas lá?  

 
20. Já participou de alguma atividade no Kilombo? (  ) Sim   (  ) Não  

Quais?  
 

21. E das pessoas que lá frequentam, você já conheceu alguém? (  ) Sim   (  ) Não  
Quem?  

 
22. Quais as coisas mais importantes e interessantes que já vivenciou no Kilombo?  

 
23. Quais os principais conflitos e dificuldades que já vivenciou no Kilombo?  
 
24. Já presenciou pessoas sendo tratadas de maneira diferente no Kilombo? (  ) Sim   (  ) Não  

E nas redondezas? (  ) Sim   (  ) Não  
Explique: 

 
25. Tem alguma parceria com o Kilombo Tenonde?  (  ) Sim   (  ) Não  

Qual?  
 

26. Como você vê a relação da comunidade local (moradores das redondezas) com as pessoas do 
Kilombo? 
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APÊNDICE B – Local de Origem dos Participantes do Permangola (2009 a 2013)	
 

Quanto ao local de origem dos participantes, os dados dos eventos Permangola 2009, 

2010, 2013 e Permangolinha 2013, podemos visualizar no mapa e na tabela seguintes: 

 
Figura 16: Local de origem dos participantes dos Permangolas (2009; 2010; 2013) 

 
 

 

Os participantes destes quatro eventos somam uma grande maioria de brasileiros (159 pessoas), 

comparando ao segundo país mais representativo, os EUA, somando-se 19 participantes nestes 

quatro eventos. Houve a presença de pessoas de cinco continentes: América Latina, América 

do Norte, Europa, África e Ásia (apenas não tivemos registro de participantes da Oceania), 

sendo que, após o Brasil, a maior parte das pessoas vieram da América do Norte e Europa. 

Esses dados revelam que o perfil dos participantes desses eventos concentra-se em pessoas 

vindas de países mais ricos, o que se presume uma maior possibilidade de que tenham condições 

financeiras para custear a sua participação, incluindo-se a viagem e a inscrição do evento. 
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Tabela 04: Local de origem dos participantes dos Permangolas (2009; 2010; 2013) 

 
Fonte: SILVA FÉLIX (2014, p.96) 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) 
Linha de pesquisa 03: Cultura e Conhecimento: Transversalidade, Interseccionalidade e (in)formação 
 
Entrevista a ser concedida ao projeto de doutorado: “BAOBÁ NA ENCRUZILHADA: ANCESTRALIDADE, 
CAPOEIRA ANGOLA E PERMACULTURA”.  
 
Autora: Sara Abreu da Mata Machado 
 
Orientadora: Profa. Dra. Rosângela Costa Araújo - UFBA 
Co-orientador: Prof. Dr. Eduardo David Oliveira - UFBA 
 

APRESENTAÇÃO  

Estou realizando uma pesquisa junto ao Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão 
do Conhecimento (DMMDC/UFBA), onde desenvolvo o projeto de tese intitulado “BAOBÁ NA 
ENCRUZILHADA: ANCESTRALIDADE, CAPOEIRA ANGOLA E PERMACULTURA”, sob 
orientação da Profa. Dra. Rosângela Costa Araújo (UFBA) e co-orientação do Prof. Dr. Eduardo David 
Oliveira (UFBA). 

Nesta pesquisa busco, nas comunidades que integram capoeiristas e pessoas que atuam com 
permacultura, entender as maneiras como as pessoas interagem, significam e aplicam os conhecimentos 
produzidos pela integração entre a capoeira e a permacultura.  

Para isso, venho participando de eventos com propostas neste sentido e escolhi o Kilombo Tenonde 
como caso da pesquisa, para realizar um aprofundamento em campo, uma vez que foi o local onde 
encontramos um trabalho mais consolidado. Além da participação em encontros, cursos e atividades no 
Kilombo Tenonde, pretendo realizar uma imersão de aproximadamente dois meses no local, para 
vivenciar o seu cotidiano, entrevistar moradores locais, voluntários que estejam morando no Kilombo e 
entender melhor sobre aspectos históricos, políticos e geográficos do local. Utilizarei recursos como 
fotografias, vídeos, gravação em áudio (diálogos e entrevistas), questionários, conversas informais, além 
do registro em diário de campo.  

Esta pesquisa está situada no campo de estudos sobre a produção e difusão de conhecimentos, mais 
especificamente na relação entre Cultura e Conhecimentos, com a proposta de acompanhar esse 
movimento de ampliação dos desafios tomados pelos capoeiristas, unindo experiências, princípios 
éticos, práticas, saberes e fazeres mais ecológicos, solidários, humanos e integrais.  

Esclareço que todo o material produzido ficará em posse apenas da pesquisadora, para fins estritamente 
relacionados à pesquisa. 

Esclareço que ficarei à disposição para maiores esclarecimentos que sejam necessários por telefone (71-
99093919) ou e-mail (sara.abreu@gmail.com). Esclareço também que fica facultado aos sujeitos 
envolvidos acompanhar o trabalho desenvolvido quando desejem, bem como abandonar o projeto a 
qualquer momento que desejem, bastando apenas, para isso, comunicar pelos meios de contato 
disponibilizados. 

Agradeço desde já a atenção dispensada. 

 

_____________________________________ 

Sara Abreu da Mata Machado 

 

Salvador, ____ de ______________ de 2015 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu,______________________________________________, RG: _______________, depois de 

conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem 

como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento especificados no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora 

Sara Abreu da Mata Machado do projeto de pesquisa intitulado “BAOBÁ NA ENCRUZILHADA: 

ANCESTRALIDADE, CAPOEIRA ANGOLA E PERMACULTURA” a realizar as fotos e vídeos que 

se façam necessárias e/ou a colher depoimentos sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas imagens (fotos e/ou vídeos) e/ou depoimentos para fins 

científicos e de estudos (livros, artigos, slides, blogs e sites), em favor dos pesquisadores acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e 

adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto 

do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo 

Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Salvador, _____ de __________________ de 2015 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE D – Quadro Comparativo dos Eventos 
 

 
 PERMANGOLA MINAS PERMANGOLA (KILOMBO TENONDÉ) ANGOLA DO CERRADO 

 
 2011 2012 2012 2013 2012 2013 

Grau de 
consolidação   

Baixo  
(1a edição, média 
de 20 presentes, 
não há residência 
permanente do 
local, não é 
organizado por 
mestre, único 
parceiro da 
permacultura – 
M. Cobra 
Mansa). 

Baixo (2a edição, 
média de 15 
presentes não há 
residência 
permanente do 
local, não é 
organizado por 
mestre, 
parceiros: M. 
Cobra Mansa, 
estendendo para 
Dó e Paulinho). 

Alto (7a edição, 
média de 80 
participantes, 
média de 12 
parceiros, 
residência de um 
parceiro no local, 
alta influencia do 
mestre 
organizador)  

Alto (8a edição, média 
de 80 participantes, 
média de 12 parceiros, 
residência de um 
parceiro no local, alta 
influencia do mestre 
organizador)  

Baixa 
(edição prévia e 
informal, média de 
15 presentes, não 
há parceiros da 
permacultura ainda, 
porém há o 
trabalho 
consolidado, mas 
paralelo, em saúde 
natural, residência 
permanente no 
local do mestre e 
contra-mestre que 
são tb os 
organizadores). 

Baixo  
(1a edição, média 
de 20 presentes, 
não há parceiros 
da permacultura 
ainda, porém há 
o trabalho 
consolidado, mas 
paralelo, em 
saúde natural, 
residência 
permanente no 
local do mestre e 
contra-mestre 
que são tb os 
organizadores) 

Principais ações 
(comuns nos 
dois anos) 

• Atividade teórico-prática de 
Permacultura e Agrofloresta  

• Horta orgânica em formato de 
mandala  

• Aulas e rodas de capoeira angola. 
• Caminhada ecológica de 

reconhecimento do local  
• Rodas de conversa 
• Rodas de música e dança 

• Oficinas teórico-práticas: 
o Introdução à Permacultura; 
o Bioconstrução: super adobe, reboco e 

bambus; 
o Manejo de abelhas; 
o Minhocário; 
o Agrofloresta; 
o Confecção de caxixi; 

• Treinos e aulas de capoeira angola diários. 
• Oficina de percussão; 

• Rodas de capoeira angola; 
• Caminhadas para as cachoeiras das 

redondezas; 
• Culinária mineira e natural; 
• Rodas de música 
• Visita ao Corrego do Mel 
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• Alimentação natural  • Rodas de capoeira angola; 
• Ritual indígena: Temaskau; 
• Caminhadas de reconhecimento do local; 
• Momentos espontâneos de integração e 

lazer, no rio  
• Música e dança espontâneas. 
• Alimentação natural, com grande parte dos 

alimentos produzidos no Kilombo. 
 

Principais ações 
(diferentes nos 
dois anos) 

• Palestra 
sobre 
acupuntura  

• Plantação de 
ciclo de 
bananeiras 
para 
purificação 
de água 

 

• Discussão 
sobre a luta 
pela 
preservação 
do parque do 
Gandarela 
com 
moradores 
locais. 

• Apresentação 
e discussão 
sobre os 
trabalhos de 
pesquisa de 
Sara Abreu e 
Abayomi 
Mandela 

 

• Oficinas 
teórico-
práticas: 
- Energia 

alternativa  
- Plantação de 

mudas 
• Palestras:  
- Ferramentas 

do campo  
- Eletricidade  
- Plantas 

medicinais   
• Roda de 

capoeira em 
uma feira de 
agroecologia. 

• Reuniões com 
os org., 
discussão sobre 
a página na 
internet. 

• Oficinas teórico-
práticas: 

- Canteiro de ervas  
- Tintas naturais  
- Confecção de 

instrumentos 
- Dança congolesa  
- Massagem  

• Palestras: Medicina 
Ayurveda  

• Trabalhos 
“espontâneos” 
realizados por 
pequenos grupos: 
mosaico, construção 
de secador de frutas 
(Cacau), estrutura de 
bambu para cobrir a 
varanda da casa.  

• Rodas de música, 
sambas de roda, 
festas, futebol. 

 

• Apresentação 
do laboratório 
de Alquimia 
(Espageria) do 
mestre Índio; 

• Vivência 
espiritual na 
Funivale 

• Acampamento 
no Corrego do 
Mel.  

 

- aulas de 
capoeira angola 
com os contra-
mestres do 
ACAD. 
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 PERMANGOLA MINAS PERMANGOLA (KILOMBO TENONDÉ) ANGOLA DO CERRADO 
 

Grau de 
diversidade das 
atividades 

Médio Médio Alto Alto Baixo Baixo 

Como o evento é 
financiado?  

Inscrições. 
Não recebeu financiamento externo.  
  

Inscrições. 
Não recebeu financiamento externo.  
  

  
Inscrições. 
Não recebeu financiamento externo.  

Fornecimento de 
bolsa 

Não  
 

Sim (ver qtas) Verificar pessoas do grupo (Ricardo, 
Mauricio) e crianças moradoras locais. 

Quem exerce a 
liderança na 
coordenação do 
evento?  
 

Organizadora, M Cobra Mansa, 
incluindo discussões coletivas. 

Mestre Cobra Mansa, equipe de instrutores 
(aprox. 10 pessoas), incluindo discussões 
coletivas. 

Discussões 
coletivas e decisões 
individuais 

CM Alexandre 
(Ramonci), 
mestre Índio. 

Vinculação com 
a comunidade 
local  

Frágil – Se deu 
pela participação 
ativa ou 
assistindo as 
rodas de 
capoeira, e na 
atuação de um 
morador como 
guia na 
caminhada 
ecológica. 
 

Médio – se deu 
na mobilização 
para a proteção 
da região pelas 
mineradoras, 
com a presença 
dos moradores, 
assistindo às 
rodas de 
capoeira e com a 
participação de 
um morador nas 
aulas de 
capoeira. 

Médio – se deu nas 
rodas de capoeira 
realizadas no 
vilarejo do Bonfim 
e no Kilombo e no 
apoio fornecido por 
moradores e 
comerciantes locais 
com a doação de 
produtos cultivados 
em suas terras ou 
empréstimo de 
materiais (escola). 

Médio – se deu nas rodas 
de capoeira e 
apresentações culturais 
realizadas no vilarejo do 
Bonfim, nas rodas à 
noite realizadas no 
Kilombo, a atuação do 
Sr. Brasilino, como guia 
na caminhada de 
reconhecimento local, o 
baba (futebol) e o apoio  
(maior que nos anos 
anteriores) fornecido por 
moradores e 
comerciantes locais com 
a doação de produtos ou 
empréstimo de materiais. 

Médio - Mestre Índio já é conhecido 
como curador na comunidade. Ele 
atende gratuitamente os moradores 
locais, que já o têm como uma 
referência na saúde, além de aprender 
com os raizeiros locais sobre as plantas 
da região, que utiliza para os mesmos 
medicamentos. O contramestre 
Alexandre, conhecido como curador de 
colunas, é especialista no tratamento de 
colunas, com métodos alternativos. A 
relação com a comunidade também 
acontece com o trabalho de capoeira 
feito com crianças e jovens, incluindo 
uma comunidade quilombola da região. 
Porém, durante os eventos, não houve 
participação de moradores locais.  
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 PERMANGOLA MINAS PERMANGOLA (KILOMBO TENONDÉ) ANGOLA DO CERRADO 
 

Como acontece a 
relação capoeira 
- permacultura 
na prática? 

Prática da capoeira angola nos 
espaços mais naturais (grama, 
galinheiro), práticas de plantio que 
demandam posições do corpo típicas 
da capoeira (como agachar-se), 
prática da observação da natureza e 
no jogo da capoeira, trabalhos 
coletivos, sentido de comunitário.  

Distribuição de fichas com os princípios da 
permacultura durante os treinos de capoeira 
(2012); discussões nas aulas teóricas sobre a 
permacultura e em momentos diversos, com 
exemplos da capoeira; trabalhos “braçais” ou 
nos momentos de “lazer”, exercitando o corpo; 
trabalhos coletivos, respeito aos ciclos 
naturais, a importância da observação, busca 
pelo auto-conhecimento, na interação com a 
nossa própria natureza e a natureza da qual 
fazemos parte. 

Vivência da capoeira e práticas de 
alongamento e respiração na interação 
com a natureza, caminhadas na mata, 
praticando a observação e atenção para 
os possíveis perigos, descobrindo 
novos caminhos e possibilidades, 
interação nas cachoeiras.  

No de 
participantes 
(homens/mulher
es) 

23 pessoas  
(13 mulheres e 
10 homens) 

13 pessoas 
(3 pela 2a vez) 

Aprox./ 80 pessoas 
(aprox. 10 
crianças) 

 21 pessoas 
(8 homens, 10 
mulheres e 3 
crianças) 

20 adultos e 7 
crianças 
(10 homens, 10 
mulheres) 

No de 
capoeiristas 

18 11 Aprox./ 60 pessoas  15 17 

No de 
estrangeiros 
(país) 

4 
(Alemanha, 
Argentina) 

2 
(EUA) 

Aprox./ 40  2 
(Itália e Alemanha) 

2  
(Itália e 
Alemanha) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

	 291	

QUESTÕES AVALIADAS: 
 
EVENTO:  

- Grau de consolidação (alto/médio/baixo) 
 
AÇÕES: 

- Quais as principais ações 
- Quão diversas são as atividades 

 
ACESSIBILIDADE 

- Como o evento é financiado? 
- Quais os custos para os participantes / sistema de bolsas 

 
LIDERANÇA 

- Quais os objetivos com a iniciativa. 
- Há uma centralização/dependência em relação ao mestre 

para as tomadas de decisão? 
- Há mais de uma liderança?  

 
 
 
 
RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

- Há participação da comunidade? 
- Grau de vinculação – frágil/médio/alto 
- Como acontece? 

 
CAPOEIRA – PERMACULTURA 

- Como acontece essa relação, na prática?  
 
PARTICIPANTES 

- Quem são? (Origem, classe social, gênero, raça/etnia) 
- Qual o interesse/vínculo com capoeira e/ou baobá que o 

levou a participar. 
- Quais as perspectivas de dar continuidade aos ensinamentos. 
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APÊNDICE E – Perfil dos entrevistados – Comunidade local 
	
Identificação Idade Onde você 

vive? 
Estudou/ 
estuda? Até 
que série?  

O que você/sua família 
plantam? 

Vendem o que 
plantam? O que? 

Tamanho 
aproximado 
da área que 
possui 

Utiliza 
químicos/agrotóxicos 
nas plantações? 
Quais? 

Compra 
adubo? De 
qual tipo? 

Seu Leonel  68 Fazenda 
Formiga, 
município de 
Valença 

Sim - Até o 2o 
ano 

Mandioca, jamelão, 
cacau, banana, coco, 
graviola, cupuaçu, lima, 
jaca, fruta pão, 
acerola... 
Não tem horta. Meu 
serviço é mais é gado. 

---- Pasto: 12 
Hectares.  Área 
que planta: 
Uma tarefa e 
meia. 

Sim - Rondap, veneno 
pra praga, menos pras 
frutas 

Sim - 
Químico 

Mingo  53 Fazenda 
(Guerém) 

Ensino médio 
completo / 
Curso técnico 
agrícola 

Urucum, melancia, 
milho, abóbora, batata 
doce, aipim, banana da 
terra, abacaxi... 

Sim - Urucum, 
melancia, milho, 
abóbora, batata doce, 
aipim, banana da 
terra, abacaxi... 

70 hectares Sim Sim - 
Químico e 
esterco 

Israel 24 Fazenda Nova 
Canaã, 
conhecida 
como Lua 
Cheia. Bonfim, 
município de 
Valença/BA. 

Faltou um ano 
para terminar o 
ensino Médio. 

Maracujá, Cacau, 
acerola, goiaba, várias 
coisas. Grande parte já 
tinha e algumas 
plantamos. Tem laranja, 
tem aipim, pinha, 
abacate. Aipim. 

sim - Maracujá, 
Cacau, Acerola, 
goiaba, 

3 hectares a 
plantação de 
maracujá. 
Cacau mais ou 
menos um 
hectare e meio 

Sim - a gente só usa no 
maracujá 

Sim - 
Químico  

Nalva 44 Bonfim Estudou até a 
5a série 

Cacau, mandioca, 
banana, feijão, milho, 
acerola, graviola, açaí, 
cupuaçu. Horta - alface, 
tomate, coentro... 

Sim. 50 hectares Sim - pouco Sim - 
Químico e 
esterco de 
gado 

Licinha e 
Pomba 

58 / 86 Bonfim Pomba: 4a série 
Licinha: 2o 
grau. 
(contabilidade e 

Cacau, banana, horta 
(um menino arrenda) 

Não  Sim – Rondap / 
formicida 

Sim - 
Químico e 
esterco de 
gado. Hoje, 
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magistério inc.) mais químico 
Seu Brasilino 76 Fazenda 

Sempre Viva, 
Distrito do 
Guerém, 
município de 
Valença. 

Não estudou, 
aqui não tinha, 
até tinha escola, 
mas não tinha 
professor. 

Sim - Graviola, cacau, 
banana da terra, milho, 
amendoim... 

Sim - graviola, 
cacau, banana da 
terra, milho, 
amendoim... 

1 ou 2 hectares, 
varia. Aqui 
mesmo, eu 
nunca medi.  

Sim - Rondap e outros 
"quando dá uma 
pragazinha, a gente 
joga na lavoura" 

Sim - 
Químico, 
esterco 
(galinha, 
gado). 

Seu Digue 80 Bonfim Não Cacau, dendê, cravo, 
mandioca. 

Sim - Farinha de 
mandioca. 

2 a 3 tarefas Sim - Rondap, 
formicida 

Sim - 
Químico 

Seu Pedro e 
Dona Dalva 

59- 
Pedro 
e 56- 
Dalva 

Fazenda 
Correnteza, 
Bonfim 

P: Até a 4a 
série.  
D: Até a 1a 
série.  

Cana, Cacau, banana, 
jaca, caju, graviola, 
limão, goiaba, quiabo, 
milho, acerola.  
Ainda tem um pouco de 
dendê, cravo, guaraná. 

Sim. Tudo que 
sobra. 

7 hectares Sim - Rondap, 
formicida 

Sim - 
Químico, 
esterco de 
galinha 

Tuíca 52 Bonfim / 
Valença 

Estou pouco, 
até 1a série. 

Planto quiabo, alface, 
coentrinho, pimenta, 
graviola, acerola, cacau, 
mamão, banana, etc. 

não 1 hectare não sim - Esterco 
de galinha, 
cabra, gado 
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APÊNDICE F – Perfil dos entrevistados – Voluntários 
 
Identificação Idade Cidade/País 

de origem 
Escolaridade Profissão/ 

Ocupação 
Raça/ 
etnia 

Identidade 
de gênero / 
orientação 
sexual 

Idade 
que 
iniciou a 
capoeira 

Já tinha desenvolvido 
atividade de 
agricultura antes de 
chegar ao Kilombo? 

Conhecia a 
permacultura 
antes?  

Lucia 29 Corsário, 
Argentina 

Sup. Completo –
Ciência Política    

Agricultora  Latino-
americana 
(falam que 
eu sou 
branca) 

Mulher, 
heterossexual 

17 Sim - Há 3 anos atrás Sim - Há 3 anos 
atrás 

Annie 33 Maine/EUA Mestrado –
Desenvolvimento  

Agricultora e 
Agente de 
Segurança 
Alimentar 

Branca Feminina, 
heterossexual 
até o 
momento 

33 Sim - desde 2008 Sim - desde 
2010 

Baraúna 38 Aracaju/Sergip
e 

Ens. Médio  Trabalhos com 
roça, construção, 
bioconstrução. 
Oficial de 
cartório, oficial 
de justiça 

Raça 
humana 

homem, 
heterossexual 

17 Sim - com o avô quando 
criança. 

Não 

Baroni 60 Modena, Italia Sup. Completo –
Psicologia (Pós-
graduação em 
Psicoterapia)  

Psicólogo mestiço Masculino, 
heterossexual 
“aposentado” 

27 Não Não 

Cris 28 Conselheiro 
Lafaiete/MG, 
Brasil 

Sup. Completo –
Biologia 

Agricultora Branca Mulher / 
Heterossexual 

27 Sim - desde criança, com 
sua família, que faz 
agricultura familiar 

Sim - desde 
2009 (com esse 
nome) 

Kamila 34 Bydgoszcz, 
Polonia 

Mestrado –
Relações 
Internacionais  

Marketing Branca Mulher / 
Heterossexual 

27 Sim - Desde 11 anos de 
idade com a família 

Não 

Márcio 35 São Bernardo 
do Campo/SP 

Ens. Médio     Bioconstrução, 
jardinagem e 
capoeira 

Caboclo da 
mata 

Homem, 
heterossexual 

14 Sim - Em Brasília, no 
sítio do Seré, atual sítio 
Leões do Cerrado, há 4 

Sim - há 4 anos 
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anos atrás 
Pancho 18 Guadalahara / 

Mexico 
Ens. Médio aprendiz  mexicano, 

mestiço 
Homem / 
heterossexual 

17 Sim - Há 6 ou 7 anos 
atrás, em um povoado no 
México 

Sim 

Sandra  29 Madrid/ 
Espanha 

Mestrado –
Cooperação p/ o 
desenvolvimento  

Assistente social não saberia 
dizer qual 

mulher, 
heterossexual 
(até agora) 

28 Não Não 

Josenilto 
(Dó) 

34 Kilombo Ensino médio, 
curso técnico em 
agropecuária. 
Curso técnico de 
meio ambiente 
incompleto. 

   27 anos   

Welisson 22 Nasceu em 
Valença fui 
criado no 
Gereba (depois 
da Derradeira).  

Fundamental 
incompleto (estou 
até a 7a série) 

   Agora, 
com 22 
anos 

Sim Não 

	
	 	



	

	 296	

APÊNDICE G – Tabela de Eventos, Convidados/as, Entrevistados/as, Coordenadores/as e Participantes 
 

EVENTO LOCAL DATA COORDE-
NAÇÃO 

CONVIDADOS/AS MESTRES E 
LIDERANÇAS 

ENTREVISTADOS/AS 

PARTICIPANTES 
TOTAL ENTREVISTADOS 

/ AS 
1º Permangola 
Minas 

Tangará – Rio 
Acima / MG 

09 a 
11/12/2011 

Isabel Green 
e M. Cobra 
Mansa 

M. Cobra Mansa 
(capoeira e 
permacultura),  
M. Jurandir (BH) 

(66,6%) 
M Cobra Mansa 
Isabel Green 

23 pessoas 
(13 mulheres 
e 10 homens, 
18 
capoeiristas, 
4 estrangeiros) 

Depoimentos em 
áudio e vídeo com 
90% dos 
participantes. 

1ª Vivência 
Ecológica e 
Capoeira 
Angola 

Vera Cruz / 
Praia de Cacha 
Pregos / BA 

02 a 
08/01/2012 

M. Jogo de 
Dentro 

M. Roxinho (Austrália) 
M. Virgílio (Salvador)  
M. Virgílio (Ilhéus), 
M. Bigo (SP) 

(100%) 
M. Roxinho (Austrália) 
M. Virgílio (Salvador),  
M. Virgílio (Ilhéus), 
M. Bigo (SP) 

12 pessoas 
(6 homens e 6 
mulheres, 
11 
capoeiristas, 
4 estrangeiros) 

Roda de conversa 
com a 90% dos 
participantes 

7º Permangola Kilombo 
Tenonde, 
Bonfim, 
Valença/BA 

24 a 
30/01/2012 

M. Cobra 
Mansa 

M. Lua Santana (capoeira 
e permacultura),  
M. Cabello e M. Tisza 
(capoeira e percussão), M. 
Valmir (capoeira e 
construção de 
instrumentos), Gonzalo e 
Alexandre (permacultura),  
Cacau (minhocário), 
Fabrício (marcenaria), 
Márcio (super-adobe),  
Jefferson (adobe), Isabel 
Fróes (apicultura),  
Scott (energia alternativa),  
Dó (permacultura) 
 

(61,5%) 
M. Lua Santana  
M. Cabello  
Gonzalo  
Alexandre  
Cacau  
Márcio  
Scott  
Dó  

80 pessoas 
(10 crianças, 
60 
capoeiristas, 
40 
estrangeiros) 

Depoimentos em 
áudio com cerca de 
10% dos 
participantes 
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EVENTO LOCAL DATA COORDE-
NAÇÃO 

CONVIDADOS MESTRES E 
LIDERANÇAS 

ENTREVISTADOS 

PARTICIPANTES 
TOTAL ENTREVISTADOS 

1º Art Angola Morro do 
Chapéu, 
Chapada 
Diamantina/BA 

31/01 a 
06/02/ 2012 

M. Lua 
Santana e M. 
Cobra 
Mansa 

M. Cobra Mansa,  
M. Tisza,  
Gonzalo 

(50%) 
M. Lua Santana, 
M. Cobra Mansa 

16 pessoas 
(9 mulheres e 
7 homens, 
11 
capoeiristas 
8 estrangeiros 

Depoimentos em 
áudio com cerca de 
50% dos 
participantes 

1o Encontro 
“Angola no 
Cerrado” 

São Gonçalo 
do Rio das 
Pedras/MG 

19 a 
25/02/2012 

Mestre Índio ---- (100%) 
M. Índio 
C.M. Alexandre 

21 pessoas 
(8 homens, 10 
mulheres, 3 
crianças 
15 
capoeiristas 
2 estrangeiros) 

Depoimentos em 
áudio com cerca de 
10% dos 
participantes 

3o 
Permangolinha 

Kilombo 
Tenonde, 
Bonfim, 
Valença/BA 

12 a 
16/07/2012 

M. Cobra 
Mansa 

M. Valmir 
Dó (Permacultura) 
Cacau (minhocário) 
Bruno (bambu) 

100% 
M. Valmir 
Dó (Permacultura) 
Cacau (minhocário) 
Bruno (bambu) 

27 pessoas 
(16 mulheres 
e 11 homens, 
14 
capoeiristas) 

Depoimentos em 
áudio com cerca de 
50% dos 
participantes 

2º Permangola 
Minas 

Tangará – Rio 
Acima / MG 

14 a 
17/12/2012 

Isabel Green 
e M. Cobra 
Mansa 

M. Cobra Mansa 
Dó (Permacultura) 

100% 
M. Cobra Mansa 
Dó 

14 pessoas 
(11 
capoeiristas 
2 estrangeiros) 

Depoimentos em 
áudio e vídeo com 
cerca de 80% dos 
participantes 

8º Permangola Kilombo 
Tenonde, 
Bonfim, 
Valença/BA 

20 a 
25/01/2012 

M. Cobra 
Mansa 

M. Lua Santana 
(capoeira e permac.),  
M. Cabello (capoeira e 
percussão),  
Gonzalo (permac.),  
Cacau (minhocário),  
Fabrício (marcenaria),  

(70%) 
M. Lua Santana,  
M. Cabello,  
Gonzalo,  
Cacau, 
Fabrício, 
Márcio,   

Aprox. 80 
pessoas 
(10 crianças, 
70 
capoeiristas 
40 
estrangeiros) 

Preenchimento de 
formulário por 90% 
dos participantes e 
depoimentos em 
áudio e vídeo com 
20% dos 
participantes. 
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Márcio (super-adobe),   
Adriano (apicultura),  
Dó (permacultura),  
Luciano (tintas naturais 
e pífanos),  
Guido (bambus), C.M. 
Guaxini  
C.M. Gegê. 

Adriano,  
Dó 

2o Encontro 
“Angola no 
Cerrado” 

São Gonçalo 
do Rio das 
Pedras/MG 

09 a 
13/02/2013 

M. Índio e 
C.M. 
Alexandre  
 

C.M. Alcione (100%) 
M. Índio 
C.M. Alexandre 
C.M. Alcione 
 

27 pessoas 
(10 homens, 
10 mulheres, 7 
crianças 
17 
capoeiristas 
2 estrangeiros) 

Depoimentos em 
áudio com cerca de 
80% dos 
participantes 

22o 
Dancebatukeira 

Serra Grande / 
BA 

23 a 
27/07/2014 

M. Cabello 
M. Tisza 

M. Azulão 
M. Virgílio (Ilhéus) 
Renata Rangel 
(Agrofloresta) 

(20%) 
M. Tisza 

39 pessoas 
(10 crianças, 
37 
capoeiristas, 
3 estrangeiros) 

----- 
 

 
* M. = Mestre(a)  /  C.M. = Contramestre(a) 
Quando não há uma atribuição especificada aos mestres e contramestres convidados significa que eles foram convidados para ensinar capoeira.  
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APÊNDICE H – Perfil dos/as mestres/as coordenadores/as dos eventos e das mulheres entrevistadas 
 
 
PERFIL DOS/AS MESTRES/AS COORDENADORES/AS DOS EVENTOS 
 

NOME DADOS BIOGRÁFICOS 
M. Lua Santana Capoerista, escultor, multi-instrumentista, compositor, agroecologista e bioconstrutor,  é presidente e criador do Projeto de Educação 

Integral Minhoca (Oca da Minhoca) – um dos Ponto de Cultura da Bahia, localizado em Morro do Chapéu/Chapada Diamantina/BA. 
Assim ele se descreve em sua biografia: “Fui batizado Raimundo Nonato Mota de Santana, quando nasci, filho de Xangô, de Antônio 
Anselmo de Santana e Aurisbela Mota de Santana, em Salvador, Bahia, no dia 27 de setembro do ano de 1962 (ou talvez ates). Lua é meu 
nome, hoje. Meu Mestre é Caiçara. (...) O que busco expressar e tocar com meu trabalho é a própria essência humana, traduzida nas 
minhas experiências simples de agricultor e agro-reflorestador. O que sai das minhas mãos é o produto da minha relação cotidiana e 
íntima com a Terra, permeado do ideal profundo e um tanto pretensioso de ser agente de recuperação e promoção do equilíbrio ecológico, 
numa linguagem através da qual gostaria de resgatar, em mim e nos que observam meu trabalho, as raízes culturais e religiosas da Mãe 
África.” (Disponível em: https://www.facebook.com/MestreLuaSantana/info/?tab=page_info . Acesso em 10/04/2016). 

M. Jogo de 
Dentro 

Jorge Egídio dos Santos, conhecido como Mestre Jogo de Dentro, “ingressou na Capoeira Angola em 1982, no Forte Santo Antônio-
Salvador\BA na academia do Mestre João Pequeno de Pastinha. (...) Em setembro de 1990 registra o Grupo de Capoeira Semente do Jogo 
de Angola. (...)Além de realizar oficinas em eventos de outros grupos, vive hoje entre o trabalho na Sede do grupo, na Ilha de Cacha-
Prego/BA, e os núcleos da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, DF, Itália, Canadá e Israel”. (Disponível em: 
http://www.sementedojogodeangola.org.br/historia-do-grupo.html . Acesso em: 12/08/2014). 

M. Índio “Mestre Índio (Carlos Roberto Gallo) nasceu em 1963 em Várzea da Palma (MG) e começou a praticar a capoeira na cidade vizinha de Pirapora. Ao 
mudar-se para Belo Horizonte, começou a praticar capoeira com o Mestre Dunga, participando de sua  tradicional roda de rua. Em 1985, viajou pela 
Europa, juntamente com outros capoeiristas, fazendo rodas e apresentações na rua. Em 1989 retornou ao Brasil para tomar o caminho da Capoeira 
Angola, onde conheceu Mestre Rogério, que o apresentou ao Grupo de Capoeira Angola Pelourinho em Salvador, onde treinou com Mestre Moraes. 
Em 1991, ele se mudou para a Alemanha e juntamente com Mestre Rogério fundaram a Associação de Capoeira Angola Dobrada (ACAD). Retornando 
ao Brasil passou a viver em Belo Horizonte onde criou o núcleo da ACAD. Entre 2007 e 2010 residiu na Itália e  seu trabalho com a Capoeira Angola 
deu origem aos dois núcleos da ACAD nas cidades de Bolonha e Cesena. Atualmente vive em são Gonçalo do Rio das Pedras”. (Disponível em: 
http://www.angoladobrada-cerrado.com/mestre-indio/ . Acesso em 15/08/14).	

M. Cabello Eldio Rolim Filho, conhecido por Mestre Cabello é paulista, dedica sua vida à Capoeira Angola e aos ritmos, instrumentos, cantigas 
populares e danças afro-brasileiras. Desenvolve seu trabalho com a capoeira angola desde 1981 e ritmos folclore brasileiro sendo ele 
aluno e discípulo de Mestre João Grande, tendo vivido em Nova Iorque/EUA por mais de 10 anos. (Disponível em: 
http://www.uesc.br/nucleos/kawe/programacao_capuangola2010.pdf - Acesso em 21/07/2014) 
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M. Tisza Tisza Coelho (Mestra Tisza) nasceu no Rio de Janeiro e iniciou-se na capoeira em 1981 com Mestre Garrincha. Mudou-se para a Europa 
em 1991, ensinando capoeira e fazendo apresentações. Em 1993 se mudou para Boston, EUA e em 1994 decidiu se mudar para Nova 
Iorque para praticar capoeira angola com Mestre João Grande, onde também desenvolveu suas habilidades na música e na percussão. 
Mudou-se para Serra Grande (Bahia) em 2004 e passou a divulgar o legado de João Grande na área rural ensinando capoeira em escolas, 
na comunidade e em sua própria academia. (Disponível em: http://www.uesc.br/nucleos/kawe/programacao_capuangola2010.pdf - 
Acesso em: 21/07/2014) 

 
	
PERFIL DAS MULHERES CAPOEIRISTAS ENTREVISTADAS NOS EVENTOS SUPRACITADOS 
 
NOME ONDE VIVE TEMPO DE CAPOEIRA ATUAÇÃO NOS EVENTOS 
Janaina Gomes Machado  Goiânia / GO Desde 1996 Participante 
Renata Rangel A. Jorge  Serra Grande / BA Desde 2011 Oficina de Agrofloresta 
Isabel de Souza Green Belo Horizonte / MG Iniciação em 1979. Praticou até 1994.  Organização do Permangola Minas 
M. Gegê (Maria Eugênia Poggi) Valença / BA Desde 1993 Oficina de Capoeira Angola 
Isabel Froes Modercin Salvador / BA Desde 2003 Oficina de Apicultura 
Iaiá Brasília / DF Pratica capoeira aos16 anos de idade  

2011 – inicia-se na Capoeira Angola 
Oficina do Sagrado Feminino 

M. Tisza Coelho Serra Grande / BA Desde 1981 Organização do Dancebatukeira 
C.M. Alcione Oliveira Belo Horizonte / MG Desde 1992 Oficina de Capoeira Angola 
Treinel Raquel Almeida Belo Horizonte / MG Desde 1984 Participante 
 
 


