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Este trabalho compreende uma experiência cartográfica realizada durante da 
pesquisa de campo do Forte de Santo Antônio além do Carmo, espacialidade  
localizada na cidade de Salvador. As reflexões trazem possibilidades de uma 
escrita cartográfica articulada a uma discussão teórica no campo do urbanismo. 
As relações empreendidas entre cidade e cultura na contemporaneidade figuram 
um campo de forças tensionado pelos vetores espetáculo e resistência, 
absolutamente imbricados um sobre o outro. Este trajeto é atravessado por tais 
vetores e propõe um questionamento acerca dos atuais processos de 
requalificação urbana.  

 
 
 
1. Início do jogo: trajetos  

O Forte de Santo Antônio Além do Carmo revela no seu próprio nome o sentido 

de um trajeto, define uma espacialidade a partir das relações que estabelece com outra.  

Nossas primeiras aproximações do Forte são realizadas a partir da idéia de percorrer um 

espaço para acessar outro e portanto, compreendê-lo na sua inserção urbana. Entendê-lo 

nas suas relações com o entorno, com as possibilidades de acesso, de transporte, as 

paisagens que compõe - a depender do ponto de vista que lançamos nosso olhar, se da 

cidade baixa, se do início do Largo de Santo Antônio - enfim, pensar o Forte a partir das 

suas múltiplas conexões  com a cidade.  

Um trajeto está condicionado a diferentes variáveis, horários – noite- dia-

madrugada, segurança, tempo, deleite da paisagem, facilidade de transporte a depender 

do local de onde se parte, acontecimentos do entorno,  disposição física- emocional- 

temporal, entre várias outras. Cada percurso compõe um traço sobre o mapa da cidade, 

figura da ordem da universalidade sobre a qual vão se sobrepondo linhas, 

segmentaridades, cores e ações equacionadas no cotidiano. Mapa e cartografia, duas 

formas de tornar um espaço- acontecimento-mundo compreensíveis, situadas em planos 
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de observação diferentes e   correlacionados.  A cartografia diferentemente do mapa, é a 

inteligibilidade da paisagem em seus acidentes, suas mutações, ela acompanha os 

movimentos invisíveis e imprevisíveis da terra, que vão transfigurando, 

imperceptivelmente, a paisagem vigente. (ROLNIK, p.  1, 2006) 

Os planos de observação são as lentes que utilizamos para efetivar nossa relação 

com este espaço- acontecimento- mundo. Podemos acionar lentes que nos fazem ver as 

superfícies como podemos encontrar lentes que nos levam às regiões periféricas, 

submersas e opacas desta mesma superfície. A primeira aproximação do Forte de Santo 

Antônio além do Carmo movimenta-se no sentido de extrapolar a esfera do visível e 

capturar vibrações dos percursos e das referências; aproxima-se corpo- a- corpo deste 

espaço além do Carmo,  mas aquém de onde?  Sobre o que? Entre que outros?   Deixar 

o trajeto ser tomado pelas intensidades, pelas temperaturas e pelos riscos dos desvios 

que a cidade nos oferece para fazer pulsar os sentidos da paisagem vigente.  

 

2. Linhas para outra cartografia:.   Forte: Além do Carmo, sobre o Porto, 

entre o Barbalho e a Encosta 

 

Trajeto 1: Praça da Sé – Carmo 

 “ alto do ônibus na Praça da Sé. Dois pontos altos na topografia de Salvador – 

Sé e  Santo Antônio- separados pela baixa do Sapateiro. Uma área tombada pelo 

IPHAN e  considerada zona  de proteção rigorosa pela legislação municipal (art. 133. 

Lei 2.403 de 23.08.1972).   Percorro parte de um território estriado  a partir da década 

de 90  sobre “uma idéia de Bahia”. Uma idéia de cidade erigida sob o ícone da 

africanização,  construção mítica de uma negritude coagulada em sentidos esvaziados e 

apropriados por interesses  deliberadamente econômicos. Trata-se do Pelourinho, uma  

concentração de tipologias “autenticamente” baianas, formas de sorrir, andar, vestir, 

dançar, comer que representam com “originalidade”  a sensação de visitar,  como alguns 

anunciam  por aqui, a Meca da Capoeira.   

Encontro uma figura tantas vezes cantada e conclamada pelos capoeiristas de 

todos os cantos do mundo, Zumbi dos Palmares. Uma pequena estátua de um homem  

baixo e robusto, segurando uma lança, onde alguns passantes disputam uma imagem de 

sentido heróica. Por aqui cores do Olodum, casarios coloniais, baianas para passeio2 e 

mais uma  expressão deste  circuito didatizado e programado: duas  imagens montadas 
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com os apetrechos do capoeirista e da  baiana de acarajé.  Junto do primeiro vê-se um 

berimbau, sem afinação ou sonoridade capaz de provocar  o jogo e uma peruca com um 

volumoso cabelo rastafári preto; em frente à segunda há um tabuleiro, que nada tem  

para ser experimentado, sequer está envolvida pelo  cheiro do óleo de dendê.  

Nestas imagens só faltam os rostos, que poderiam ser um rosto negro, branco, de 

uma mulher, de um homem, ou uma criança, de um holandês e quem sabe americano, 

francês, italiano, e poderia  ser até da baiana de acarajé que em algum dia, indo embora 

para casa sentisse vontade de fazer uma fotografia e se transformar naquela baiana 

descansada e muitíssimo bem aparentada; ou de um capoeirista valente, mas um pouco 

envelhecido e fora de sua forma virtuosa que decidisse rememorar os tempos gloriosos 

da sua esmaecida malandragem3. Entre tantas possibilidades, um homem jovem, 

entusiasmado por aquele cenário que poderia lhe conferir outras identidades 

momentâneas, posicionou-se detrás do capoeirista-cenário, abriu um sorriso largo,  

segurou o berimbau em uma das mãos, que logo se desequilibrou, ajustou a peruca e 

tirou uma fotografia.  

  Chego então ao Terreiro de Jesus e observo a constância  deste território da 

capoeira. Rodas numa freqüência diária ocupam este espaço e figuram uma imagem 

estabilizada nesta paisagem concebida para o entretenimento. Entretanto, a relação do 

Terreiro de Jesus com a capoeira antecede o processo de requalificação do Pelourinho, 

trata-se de uma apropriação cotidiana  engendrada desde meados do século XIX. Este 

fato é  relatado nos estudos de Dias  quando este local,  ainda conhecido como Praça 15 

de Novembro,  era considerado o campo preferido para a capoeiragem principalmente 

no dia de domingo de ramos. 

A capoeira no Terreiro de Jesus de meados do século XIX e da atualidade 

configuram territorializações de práticas  absolutamente distintas no que tange aos 

significados sociais, aos personagens envolvidos, às relações com o entorno urbano, às 

sociabilidades dali emergidas. Toda conjuntura em torno de uma mesma denominação, 

capoeira,  altera-se a partir de diferentes estratégias para a constituição das suas 

múltiplas formas de expressão ao longo da história, dos territórios, das línguas e dos 

mundos por onde ela se espraiou.  

Neste espaço percebo um círculo de pessoas curiosas, de máquinas fotográficas 

em punho, homens, mulheres e crianças de todas as idades e nacionalidades, 
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predominando entre eles a figura do turista. O foco das suas atenções:  uma  roda de 

capoeira está formada, alguns homens de pé  levando a bateria, às vezes o ritmo fica 

embotado, outras vezes ganha vigor e  uma emoção social reinveste os corpos no centro; 

outros homens também  de pé traçam o desenho daquele território, não há mulheres 

jogando. Às vezes se canta, e o coro responde, outras somente o berimbau é entoado. 

Como se trata de uma roda de rua,  as vestimentas não são absolutamente padronizadas. 

É  recorrente o uso de calças brancas com uma pequena estampa da bandeira do Brasil, 

amarradas com cordões, símbolos das suas  graduações como capoeiristas.  

Seus corpos são mais um artifício desta cena e assim como as vestimentas, eles 

também não  figuram tipos padronizados. Alguns robustos com uma musculatura firme, 

outros magros e altos, maioria jovens entre 25 e 40 anos, alguns adolescentes, ora ou 

outra uma criança, que pouquíssimas vezes se aventura num jogo. A velocidade da 

marcação do atabaque é rápida,  o que provoca uma aceleração dos jogos em 

movimentos aéreos, saltos, piruetas, mortais,  pés e braços alternam-se na intenção de 

um ataque. Os capoeiristas revezam-se em jogos de curta duração, e por este motivo, no 

centro da roda alternam-se quase todos os jogadores em poucos minutos. Neste centro 

de atenções, disparos fotográficos  e disputas, vejo seus corpos dobrarem-se- 

desdobrarem-se no compasso do virtuosismo e  dos des-limites entre chão, rosto, 

pernas, pés, tronco.  

Com a entrada de mais um personagem na roda, o atabaque perde a cadência da 

euforia e da provocação dos embates. Os corpos perdem aquela aceleração, encontram 

os rígidos limites entre chão, rosto, pernas, pés, tronco e congelam-se numa posição que 

insinua o ataque. Mas não há ataque entre os dois capoeiristas paralisados. Entre eles 

está o turista, um estrangeiro no território da capoeira, estranho aos seus princípios, 

significados e possibilidades.  

Neste momento, este território da capoeira, abriu-se para outras matérias de 

expressão, desterritorializou-se, já que o sentindo da roda e do jogo não mais afetam os 

corpos dos capoeiristas, e seus corpos imobilizados  também não afetam mais os devires 

do jogo e da roda. Seus movimentos encontram-se recalcados, destituídos de risco, 

virtuosismo e emoção social. O próximo movimento é previsível o suficiente para 

contrariar a lógica do improviso inerente ao jogo de capoeira, todos os três abrem um 

largo sorriso para a captura de mais uma fotografia.  Outro capoeirista com um chapéu 

nas mãos passa recolhendo um cachê por aquele breve momento de lazer, todos 

assumem novamente seus postos  e a roda retoma sua cadência.  



Do Terreiro de Jesus sigo percorrendo as ladeiras do Pelourinho num zigue-

zaguear curioso, é comum me deparar com placas nas portas dos casarões anunciando 

diferentes instituições da capoeira, a ABCA (Associação Brasileira de Capoeira 

Angola), os Filhos de Bimba, Mestre Curió. Chego enfim à Baixa do Sapateiro de onde 

subo a ladeira do Carmo e alcanço a Cruz do Paschoal.  Meu destino está além do 

Carmo. Mas aqui, este primeiro trajeto encontra outros percorrido durante a pesquisa, 

Estes passos são dados adiante, noutros relatos cartográficos.”   

 

3. Reflexões  sobre os relatos cartográficos. 1: entre espetáculo e resistência  

A idéia de pensar o Forte e, por conseguinte a capoeira numa perspectiva urbana 

criou focos simultâneos para onde nossas lentes deveriam se direcionar.  A 

simultaneidade é imanente ao urbano, nada se realiza em si mesmo, senão nas relações 

de forças instauradas circunstancialmente, numa definição relacional de sentidos. O 

trajeto 1.  tece uma trama relacional entre o Forte e o Pelourinho;  quais sentidos 

instauram-se a partir desta relação?  Como as idéias de espetáculo e resistência se fazem 

presentes nesta leitura?  

Alguns discursos, práticas e modos de subjetivação conformam-se enquanto 

hegemonias e outros enquanto contra- hegemonias no tocante à produção das cidades. 

Novamente a relação de forças se estabelece, sendo que os vetores hegemônicos e 

contra-hegemônicos podem ser associados  as  idéias de espetáculo e resistência 

respectivamente. Numa leitura urbana, as múltiplas formas de conformar- ocupar- 

produzir espaços podem ser resultantes de processos hegemônicos ou contra-

hegemônicos, de forma que estes dois vetores não cessam de atuar na sua inestancável 

reelaboração, dado que o espaço não se estabiliza, recria-se a cada situação.  

A cidade contemporânea  é  produzida hegemonicamente sob a égide do capital. 

No processo de requalificação do Pelourinho,  as articulações operadas entre cidade,  

patrimônio e práticas culturais tradicionais apontam para um alinhamento com a 

concepção hegemonicamente constituída de cidade mercadoria e cidade máquina de 

crescimento econômico (ARANTES, 2002).  A espetacularização das cidades aciona os 

mecanismo neoliberais de  teor econômico, tais como especulação imobiliária, a 

privatização e segregação sócio- espacial, a  patrimonialização-  cenarização-  

expropriação de paisagens, a acentuação das desigualdades sociais;  e não se atém às 

dimensões sociais que perpassam o urbano, expulsando ou  manipulando práticas 

conformadoras destes espaços historicamente.  



Numa  sociedade globalizada formatada pelo domínio de mercados, pela 

apropriação da cultura pelos meios de comunicação, pelo controle generalizado das 

redes de informação sobre os territórios, a cidade é  pensada numa acepção homogênea 

e fixa, cidade imagem e não campo de forças, adaptada às exigências competitivas do 

turismo e das ações corporativas multilaterais e transnacionais.  O produto cidade é 

formulado pela equação cultura, máquinas urbanas de propaganda e interesses privados, 

segundo Arantes o viés culturalista possui um papel  âncora nas novas estratégias de 

planificação, que culminarão na ‘cidade – empresa - cultural’ (ARANTES, 2002). 

O urbanismo e algumas práticas adjacentes como as intervenções denominadas 

de renovação, requalificação, revitalização, reestruturação urbanas4 inserem-se, a partir 

de uma inflexão no entendimento da relação cultura- cidade,  na lógica do planejamento 

estratégico.  A dimensão da cultura passa por diversas distorções decorrentes da 

constituição da sociedade de massas e, por conseguinte da cultura de massas.   

O modelo do planejamento estratégico vem sendo difundido no Brasil e na 
América Latina pela ação combinada de diferentes agências multilaterais (BIRD, 
Habitat) e de consultores internacionais (...) Inspirado  em conceitos e técnicas oriundos 
do planejamento empresarial, originalmente sistematizados no Harvard Business 
School, o planejamento estratégico segundo seus defensores, deve ser adotado pelos 
governos locais em razão de as cidades estarem submetidas às mesmas condições e 
desafios que as empresas. Em síntese, pode-se afirmar que, transformada em coisa a ser 
vendida e comprada, tal como a constrói o discurso deste modelo de planejamento, a 
cidade não é apenas uma mercadoria mas também, e sobretudo, uma mercadoria de 
luxo, destinada a um grupo de elite de potenciais compradores, visitantes e usuários 
solúveis. (VAINER, p.75 – 83, 2002)   

Novas tônicas são incorporadas ao conceito de cultura que penetram e 

contaminam diversos campos da ação e do discurso contemporâneos, donde cultura, 

consumo, lazer, turismo  e entretenimento entrelaçam-se num intenso processo de 

sombreamento de seus contornos e especificidades, sendo cada vez mais difícil pensar 

uma destas instâncias sem necessariamente acessar as demais.  Observa-se a 

reorientação do conceito de cultura estética para cultura  étnica e mais recentemente cultura 

econômica, conceituações equacionadas em função da lógica do Capitalismo Mundial 

Integrado (JACQUES, 2003, p. 34-35) 5 

                                                        
4 Acerca das distinções entre estes conceitos a partir de uma perspectiva histórica que os situa nos contornos da 
modernidade e da pós-modernidade  ver Vaz, Lilian Fessler:  A “culturalização” do planejamento e da cidade: 
novos modelos?, 2004.  
5 A discussão sobre o conceito de cultura é ampla e perpassa diversos campos do conhecimento.  Portanto, não é  
objetivo desta reflexão retomar discussões  clássicas  tais como natureza X cultura,  cultura popular X cultura de 
massas X cultura erudita, arte e cultura.  Circunscreve-se a discussão de cultura à esfera contemporânea a partir da 
relação cultura- cidade- produção espaço urbano. Para abordagem mais pontuada sobre tais discussões ver Chauí, 
Marilena. Cultura e Democracia,  2006 e  Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no Brasil, 



Para a sociedade de consumo consideram-se adequadas áreas urbanas que 
disponham de meios de transporte e de comunicação avançados, que apresentam 
qualidades em termos residenciais e ambientais, alto nível de ofertas culturais e 
educacionais, atendendo aos condicionantes locais, mas também globais. Esta soma de 
qualidades decorre da disputa entre as cidades que buscam apresentar as melhores 
condições para atrair moradores, capitais, investimentos, empresas e turistas. (...) Nesse 
sentido considera-se que é principalmente através cultura que as cidades poderão se 
individualizar, acentuando suas identidades, marcando seu lugar no panorama mundial. 
A importância da economia da cultura na cidade, envolve, portanto, aspectos diferentes 
e entrelaçados, em que se destacam a indústria cultural, a indústria do turismo e a 
economia simbólica. (VAZ , p. 32-33, 2004)  

 
Guattari (2005) traz outros aportes para a discussão acerca das relações entre 

cultura e o esvaziamento da apreensão política na esfera urbana. No seu entendimento, 

cultura é uma palavra cilada, noção- anteparo que nos impede de pensar a realidade dos 

processos em questão. Para ele, o conceito de cultura é profundamente reacionário. É 

uma maneira de separar atividades semióticas (atividades de orientação no mundo social 

e cósmico) em esferas, às quais os homens são remetidos.Estas atividades, assim 

isoladas, são padronizadas, instituídas potencial ou realmente e capitalizadas para o 

modo de semiotização dominante- ou seja, simplesmente cortadas de suas realidades 

políticas.  

A abordagem do autor apresenta implicações nas formas contemporâneas de 

produção do espaço urbano, em que a cultura é pensada como uma dimensão segregada 

das demais, entre elas as políticas, sociais, afetivas, territoriais, sendo, portanto anuladas 

as possibilidades de conexões, desvios e rupturas entre as mesmas. Compreende-se a 

cultura numa posição estabilizada, numa estrutura que não se modifica e nem tampouco 

modifica as outras dimensões com que se relaciona.  

O Pelourinho pós “revitalização”6 enquadra-se nestas qualificações, trata-se de 

um espaço projetado estritamente para o consumo. Esta paisagem para o consumo é 

resultante principalmente de um processo iniciado a partir da década de 90  de cunho 

imediatista e centralizador,  no sentido de direcionar todos os holofotes para um único 

ponto situado num emaranhado complexo e desigual de realidades urbanas com 

perspectivas a curtíssimo prazo para a obtenção de resultados. Neste caso, direcionou-se 

                                                                                                                                                                   
1994;  CANCLINI, N. G. Culturas híbridas, estratégicas para entrar e sair da modernidade, 1997. EAGLETON, 
Terry. Versões de Cultura,  2000. 
6 O processo de revitalização de Pelourinho compreende uma complexa conjuntura histórica- urbana- social, que 
passa pela discussão do sentido das centralidades na cidade contemporânea,  por uma análise dos vetores econômicos 
e políticos envolvidos nesta mobilização. No entanto, nossa abordagem sobre o Pelourinho “pós- revitalização” 
compreende somente uma contextualização urbana para o objeto de pesquisa em questão: o Forte da Capoeira.  Sobre 
as entrelinhas deste processo ver:  FERNANDES, Ana, GOMES, Marco Aurélio, 1993 e 1995.  



os holofotes para a alteridade como mais um bem cultural disponível no mercado, 

formatado a partir da mitificação e  folclorização das suas singularidades.   

A aparição de dois bonecos-cenários sem rosto, o capoeirista e a baiana relatados 

na cartografia, significam a  conversão de homens e mulheres impregnados de 

afetividades, desejos, histórias, conflitos em uma imagem produzida para o  consumo. 

Neste campo de forças, o vetor- espetáculo anuncia o  esvaziamento e a reelaborarão 

dos conteúdos inerentes às práticas  culturais no sentido de facilitar o acesso psicológico 

e o consumo.A partir das elaborações de  Guattari e Rolnik  pode-se inferir  que, nestas 

circunstâncias,  fica recalcado uma espécie de “função gravidez”: a potência de ser 

fecundado pela alteridade, de funcionar como canal para a encubação de formas de 

existência que se impõem a cada nova configuração de experiência. (GUATTARI E 

ROLNIK, p. 95, 2005)   

Mesmo nesta conjectura de previsibilidades existem margens onde alguns 

fenômenos  expandem as possibilidades dos vetores de subjetivação singular assumirem 

centralidade e resistirem ao vetor-espetáculo.  Numa primeira aproximação da roda de 

capoeira localizada no Terreiro de Jesus, durante o episódio  da imobilização dos 

corpos, deduz-se: mais uma imagem pasteurizada daquele espetáculo urbano. 

Entretanto, estas formatações não controlam em absoluto as  possibilidades criativas, 

imprevisíveis e não- programadas,  imanentes à complexidade da experiência urbana.   

As  apropriações dos próprios capoeiristas sobre este acontecimento flexibilizam 

a lógica do consumo/ cultura e entretenimento. Os processos operados no micro, no dia- 

a- dia, o chegar e reconhecer o território e suas  condições circunstanciais,  o encontro 

com os amigos, a paquera com a platéia, o sentido de empoderamento  e de centralidade 

naquela cena tão disputada, as diversas formas de sociabilidade decorrentes desta 

performance- entretenimento não se reduzem à sujeição. São incessantemente 

significados por seus praticantes, numa ação pontuada por Ribeiro (2007) 7 de entrar e 

sair de cena, sem ser completamente cenarizado. De criar espetáculos quando puder, 

quiser ou lhe for conveniente e apresentar-se como um malabarista das circunstâncias.  

A tríade foucaultiana saber-poder e subjetivação é articulada no campo de forças 

compreendido pela roda de capoeira.  Os  capoeiristas ali dispostos,  na postura 

elementar de demarcar o traçado da roda investem-se corporalmente de um saber- poder 

específico àquela manifestação.  Os jogadores no centro da cena  acionam astúcias 

                                                        
7  Idéias colocadas pela autora durante mesa de abertura do evento corpocidade – debates em estética urbana 1, 
realizado em Salvador, em 27/10/2009.   



corporais  estrategicamente executadas como possibilidade de instauração de novas 

relações de poder e novas matérias de expressão.  

A hegemonia do jogo  é da ordem da instabilidade,  a alteração dos vetores 

hegemônicos dão-se a todo momento, seja  quando aparece um grande tocador de 

viola8;  um habilidoso puxador de versos improvisados durante  os corridos9 ;  um 

exímio capoeirista, não pelo virtuosismo mecânico do corpo, mas pelo domínio das 

artes da malandragem , da malícia, das estratégias da enganação, do vai- não vai;  ou a 

ocupação de espaços na roda invariavelmente protagonistas deste sistema de 

significados, como por exemplo, tocar o berimbau gunga10.   

Este processo de “revitalização” do Pelourinho é um exemplo de conversão 

abrupta de um espaço opaco num espaço luminoso, nos termos cunhados por Milton 

Santos (1994). Mas esta  luminosidade  irradia para seu entorno?  Durante a década de 

90,  o Forte de Santo Antônio além do Carmo  permanece na opacidade, mas alguns 

pontos de luminosidade insistem  em perturbar a lógica homogeneizadora de sentidos 

instaurada pelos modos de subjetivação capitalista.   

Os saberes- poderes urbanísticos atribuem-lhe hegemonicamente  o sentido de 

ruína, espaço da marginalidade, da prostituição e do abandono. Entretanto, na 

opacidade,  fragmentos  são  intensamente ocupados- rearranjados- disputados,  

prioritariamente pela prática da capoeira, ainda que usos residenciais e outros tantos 

tenham sido evidenciados neste período.   

O trajeto Praça da Sé- Carmo configura uma das linhas que compõe esta 

cartografia. Os demais trajetos, são Porto- Santo Antônio e Aquidabã- Santo Antônio. 

Os passos em direção ao Forte  conectam paisagens vigentes às paisagens forjadas na 

experiência aproximativa do caminhar, deter-se em alguns acontecimentos, olhar para 

cima e para o chão, perceber os diferentes enquadramentos do horizonte, das 

temporalidades, das expressões dos corpos e dos ruídos. Caminhar enquanto estratégia 

                                                        
8 A bateria da roda de capoeira angola (adiante entenderemos algumas especificidades desta atribuição) é composta 
por 3 berimbaus: gunga, médio e viola, cada um com funções bem específicas neste sistema. O viola é o menor 
berimbau, responsável por fazer  variações rítmicas. Portanto, exige uma habilidade do tocador, que deve saber 
compor com a marcação outras qualidades sonoras, recurso de expansão do ritmo e da cadência da som, fator de 
afetação do jogo e da roda.  
9 Músicas cantadas no decorrer dos jogos, estruturada  em dois domínios, um fixo - cantado pelo puxador e 
respondido pelo coro; e um variável – onde se pode inserir novos versos, por vezes relacionados com a situação 
específica da roda e do jogo. Versa-se sobre o nome dos jogadores, suas origens, o nome de suas escolas, faz-se 
homenagens aos visitantes, aos alunos da casa, brincadeiras sobre corte de cabelo, namoro recente, etc. É o domínio 
da  criação de significados circunstanciais àquele evento.   
10 O gunga é o berimbau mais grave e maior dos três (conforme colocado acima). É  uma espécie de dono da roda, 
sendo  o responsável por puxar o ritmo, podendo ser mais devagar – amarrado -  ou mais acelerado. Seu tocador deve 
estar atento a todas as trocas físicas, simbólicas ocorridas na roda, pois, é ele quem deverá interferir em situações de 
discórdia entre os capoeiristas, de finalização dos jogos, de interrupção da música por algum motivo específico.   



de produção de novas cartografias, que relativiza a apreensão visual panorâmica- 

panóptica,  contida em  mapas aéreos e potencializa as intensidades submersas nesta 

escala  totalizante.  
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