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Cartografar implica movimento, mapeamento de configurações provisórias de personagens 

que não se estabilizam, mas transitam em uma diversidade de espaços- tempo [e/t], tais 

como república, modernidade, pós- modernidade, mesmo que miticamente colônia, 

Salvador, Rio de Janeiro, Chicago, Canadá, Japão, Recife, Belém do Pará. O atravessar 

diversos espaços- tempo pode ser entendido como o movimento realizado por determinados 

capoeiristas de percorrer temporal e espacialmente estas conjunturas, combinações 

históricas/ geográficas/ sociais/ políticas. Caetano Veloso canta e celebra ‘Pastinha já foi à 

África pra mostrar capoeira do Brasil’, capoeirista nascido na Bahia do final do século XIX, 

1889, que visita a África em 1966 no 1º Festival de Artes Negras.  

Essas idas e vindas ocorrem por razões distintas, desde deportações quando a capoeira 

ainda era perseguida por autoridades policiais, econômicas e políticas; como as viagens 

internacionais de mestres, professores e praticantes da capoeira intensificadas 

especialmente a partir da década de 80; como o próprio cotidiano de chegadas/ partidas/ 

vivências efêmeras nos diversos portos ao longo da costa brasileira dos  capoeiras- 

marinheiros tão presentes no século XIX e XX; e produzem  condições para que uma 

multiplicidade de personagens- capoeira  se configurem e atuem na criação de outros 

territórios existenciais, onde se singularizam prática- discurso- política- ética- estética  do 

universo de significações da capoeira.  

O transitar pode ser efetivado também enquanto virtualidade, circulação de idéias de um 

determinado espaço- tempo que se sobrepõe aos outros e produz rupturas a-significantes, 

vetores de desejo dissonantes de precisões científicas, mas engendrados para  dar passagem 

às diversas intensidades operadas na vivência cotidiana da capoeira  pelas músicas, pelas 



histórias das ladainhas, pelo virtuosismo do corpo, pelo toque do berimbau, pela cadência 

do atabaque, pelo ‘disse me disse’ dentro dos grupos e entre os mesmos num sentimento de 

competição nitidamente operante na capoeiragem; e outros vetores consonantes  às 

semióticas científicas, cujas produções conectam um conjunto de contextos, de 

documentos, de narrativas, de elaborações propositivas no campo da educação, da 

psicologia, do urbanismo, das artes.  

Transitar do ponto de vista literal, percorrer espacialidades e temporalidades a partir do 

deslocamento do corpo, assim como transitar do ponto vista meramente virtual a partir do 

deslocamento de idéias, pensamentos, construções de ordem científica, teórica, mítica, 

acadêmica, cotidiana. A capoeira transita no corpo e nas idéias num emaranhado de fluxos 

que expandem a compreensão de uma instância individuada e homogênea do capoeira para 

o entendimento da sua emergência nos agenciamentos coletivos, pontuados por Deleuze e 

Guattari (1996). Estes constituem multiplicidades que operam por movimentos de 

territorialização- desterritorialização-  reterritorialização,  numa ação constante de dilatação 

de contornos, de dominâncias, de significações;  mutações de ordem, de matéria, de 

substância, de dimensão, de natureza;  devires-  outros de semióticas descontínuas, 

segmentárias.  Instâncias entre o coletivo e o indivíduo, o sujeito e o objeto, o eu e o outro, 

o dentro e o fora, o real e o fictício, que não se estratificam nem num nem noutro, mas 

expandem-se, agenciam-se, contaminam-se mutuamente.  

Ao invés de sujeito, de sujeito [individual ou social] de enunciação ou das 
instâncias psíquicas de Freud, prefiro falar em agenciamento coletivo de 
enunciação [...] A subjetividade é produzida por agenciamentos de enunciação. Os 
processos de subjetivação, de semiotização – ou seja, toda produção de sentido, de 
eficiência semiótica – não são centrados em agentes individuais, nem em agentes 
grupais. Esses processos são duplamente descentrados [...] (Guatarri e 
Rolnik,1993:30-31) 
Somos segmentarizados por todos os lados e em todas as direções. O homem é um 
animal segmentário. A segmentaridade pertence a todos os estratos que nos 
compõem. Habitar, circular, trabalhar, brincar: o vivido é segmentarizado 
espacial e socialmente. [...] Somos segmentarizados binariamente, a partir de 
grandes oposições duais: as classes sociais, mas também os homens e as mulheres, 
os adultos e as crianças, etc. Somos segmentarizados circularmente, em círculos 
cada vez mais vastos, em discos ou coroas cada vez mais amplos, à maneira da 
“carta” de Joyce: minhas ocupações, as ocupações de meu bairro, da minha 
cidade, de meu país, do mundo... Somos segmentarizados linearmente, numa linha 
reta, em linhas retas, onde cada segmento representa um episódio ou um 
“processo”: mal acabamos um processo e já estamos começando outro, 
demandantes ou demandados para sempre, família, escola, exército, profissão [...] 
(Deleuze e Guatarri,1996, vol.3:83-84).  



 

Os diversos personagens- capoeira que irão se coagular momentaneamente nesta cartografia 

compõem segmentaridades deste agenciamento coletivo, vetores a partir dos quais este 

agenciamento redefine seus contornos do ponto de vista social, cultural, político, estético. 

Tais segmentaridades, personagens- capoeiras perpassam diferentes espaços- tempos e 

fazem transitar entre si e entre estes e/t corpos- pensamentos investidos de pulsões de 

naturezas fronteiriças ou nitidamente contraditórias, mas que em alguma medida estão 

territorializadas sobre o campo de significações mobilizado em torno e pela capoeira.  

Operar uma cartografia desta multiplicidade de territórios existenciais figura um exercício 

de captura de alguns fluxos que ora se manifestam por determinadas emergências, ora 

escoam por outros canais de intensidade e passam a contaminar outros processos de 

singularização, distintos da capoeira, ora irrompem de outros processos e se 

reterritorializam na capoeira. Estes fluxos configuram as linhas que tecem os personagens- 

capoeiras dos quais nos aproximaremos neste exercício cartográfico.  

Fluxos virtuais/ midiáticos:: personagem- capoeira: mestre Leopoldina – a fina flor da 

malandragem/ Master Leopoldina- the first rose of street wisdon  

www.portalcapoeira.... Abre a página virtual da internet, nas cores amarelo, azul e verde, 

numa clara menção à brasilidade, o som do berimbau soa junto do iê e em seguida ‘mas eu 

sou capoeira vem comigo balançar, berimbau quando ele toca faz meu corpo arrepiar...’  

Dali, sentada de frente ao computador entendo que existem outras possibilidades de entrar 

na grande roda da capoeiragem, a capoeira está na rede e a partir dela é possível conhecer o 

movimento da capoeira pelo mundo. Trata-se de outra forma de fazer circular as 

enunciações coletivas, os mitos, os mestres nacionais e internacionais, as associações, os 

conhecimentos, os toques, as músicas, modos de sentir, de pensar, de expressar, de 

movimentar, em arquivos áudio- visuais inseridos num circuito instrumentalizado  técnica e 

politicamente. Os personagens- capoeiras afinam suas articulações na intenção de também 

se inserirem neste fluxo, de terem sua ‘personalidade’ capoeira divulgada pelos 

mecanismos de disseminação global da rede. Os ciclos de produção/circulação/ divulgação 

do personagem- capoeira- personalidade inevitavelmente estão conectados à lógica 

mercadológica do capitalismo, mas também revelam a reelaboração de uma técnica 



desenvolvida para circuitos hegemônicos do mercado que acabam subvertidas nesta 

reapropriação. A capoeira entra na rede, mas a rede também entra nas estratégias de 

negociação de saberes/ poderes da capoeira com os diversos estratos atuantes no mundo 

global.  A rede representa uma possibilidade de construção de contatos, de diversão a partir 

de estórias as mais dissonantes, de encontros com mestres, com suas agilidades musicais, 

corporais, mestres que morreram. Daqui do meu quarto, observo o sotaque estrangeiro do 

canto na roda da Capoeira Angola Conference L.A. 2006 e num click acesso o vídeo de um 

mestre ainda desconhecido para mim, mas que me revelou as coexistências mais díspares 

no agenciamento capoeira, mestre Leopoldina – a fina flor da malandragem/ Master 

Leopoldina- the first rose of street wisdon. Encontro com Mestre Leopoldina e a partir dele, 

encontro com suas narrativas um tanto heróicas e fabulosas, em que se incluem mestres 

emblemáticos, mitos que tiveram suas histórias ora ligadas de fato a alguns acontecimentos 

relacionados ao agenciamento capoeira, como a figura de Mestre Bimba; ora figuras 

heróicas profundamente imbricadas aos mitos de origem de uma capoeira remota e 

resistente, e que em alguma medida revelam acontecimentos sem nenhuma rigidez 

temporal, espacial, sem compromisso com historiografias meticulosas, Zumbi e o 

Quilombo dos Palmares. A tradução da expressão ‘fina flor da malandragem’ suscita 

algumas questões, diga-se por hora, que esta expressão é praticamente intraduzível tamanha 

a relevância do contexto onde ela surgiu para sua significação. Fala-se da malandragem e 

dentro desta, da fina flor, uma espécie de nata, de distinção, um mérito atingido por 

determinado modo de sentir, de caminhar, de vestir, de namorar, de onde morar. Ainda 

assim, no movimento de trocas inestancável promovido pela rede, a ‘fina flor da 

malandragem’ encontra um equivalente nos sistemas de valor universais, e este 

deslocamento da expressão- contexto passa a resignificar a malandragem dentro dos fluxos 

virtuais. Neste fluxo encontram-se Zumbi, Bimba, Mestre Leopoldina, princesa Isabel, 

Dom Pedro, a malandragem o encadeamento de personagens- capoeiras e outros 

personagens instaurados numa situação de convergência produzida pela fala de Leopoldina, 

numa entrevista em 1987, na cidade de Ouro Preto. 

 

Fluxos míticos:: personagem- capoeira: Besouro- Mangangá 



É um momento é de eminência, o jogo por começar, a reza por concluir, o capoeirista ao pé 

do berimbau ouve um sonoro iê e a medida que os versos da ladainha são puxados, suas 

mãos movimentam-se como se semeassem algo no chão, como se ali houvesse algo 

enterrado que emanasse para a habilidade e astúcia que aquele jogo demanda, levantam-se e 

apontam para o céu num gesto de saudação. A ladainha dá abertura para todo movimento 

que ali se manifesta “tava na beira da praia, tava lá fintando o mar, tava li fazendo uma 

prece para mãe Iemanjá, vento forte maremoto tu vai ter que acalentar... eu pedi licença à 

Ogum, eu pedi a Oxalá, eu pedi Iansã guerreira mãe para vir me ajudar, Oxóssi respondeu 

meu filho acompanhar, Oxum reina, Exu desceu primeiro para os caminhos traçar, agora ta 

tudo pronto, já podemos vadiar camaradinha”.... Todos os orixás vão aparecendo na cena da 

roda de capoeira e revelam uma das dimensões míticas que se fazem presentes neste fluxo, 

a ligação entre capoeira e candomblé atualizada por alguns grupos de capoeira na 

contemporaneidade.  Pode-se acionar uma miríade de outras dimensões míticas não 

circunscritas somente à roda, mas que perpassam o agenciamento capoeira como o 

cotidiano tumultuado do personagem- capoeira Besouro Mangangá que virtuosamente 

transformava-se em cupim  quando era perseguido pelos seus adversários; como o heroísmo 

de Zumbi homenageado aos quatro ventos pelos versos da capoeira; como o acender 

silencioso e solitário  de uma vela por um discípulo de Pastinha no dia de sua morte;  como 

o carregar um patuá  ou o fazer algumas obrigações para garantir a proteção em dia de roda; 

como a concentração em algum tipo de oração, que não se fixa em uma corrente religiosa 

específica, mas constitui uma espécie de comunicação para se adentrar a instância 

ritualística que se constrói em torno da roda de capoeira e em torno da vida dos capoeiras. 

O relato de Mestre Cobra Verde traz alguns destes fluxos míticos:: O breve que eu usava 

tinha oração de Santa Inês, de Santo André, de Sete Capelas, tinha Sete folhas. Depois que 

eu usava, botava ele em cima da mesa num prato virgem. Ele ficava pulando, porque era 

vivo. Mas houve algum problema, pois ele fugiu e desapareceu de mim. Foi algum erro que 

eu cometi e ele foi embora e me deixou. Quando entrei no bando de Horácio de Matos com 

dezessete anos, eu já tinha esse breve. Foi ele que me livrou de muitas coisas. Quem me 

deu esse breve foi um africano que até hoje, quando eu falo nele, meus olhos ficam cheios 

d´água. Ele se chamava tio Pascoal (Santos, apud Abib, 2004:191). 



 Os mitos são fluxos tangenciais às historiografias científicas, que ora interceptam alguns 

fatos do que nestas leituras se toma como real, ora criam territórios existenciais povoados 

de acontecimentos heróicos, mágicos, transcendentes, que borram precisões datadas e geo-

referenciadas. O mito ganha existência nos relatos da  imaginação e da realidade processada  

pelos  capoeiristas  e configura uma potência de vida, de possibilidade de criação de 

enunciações coletivas que impregnam a prática ordinária, o corpo, o repertório de gestos, de 

versos, de crenças, o agenciamento capoeira numa multiplicidade de versões dissonantes, 

coexistentes, mas não- contraditórias. O mito não admite qualidades como coesão e 

contradição, nele opera tudo que dá passagem para as intensidades do ser capoeira, 

semióticas auto- referentes de articulações inapreensíveis, que mobilizam afetos, 

sensibilidades, heróis, vida e morte, espaços- tempos remotos e ancestrais, uma série de 

significações ambivalentes equacionadas pelo desejo que afeta os personagens- capoeira.  O 

devir- mito  intercepta a capoeira nas suas infinitas possibilidades de codificação e cria 

condições para que novos acontecimentos se tornem mitos, a depender do tipo de criação 

que deles se faz. No universo da capoeiragem, essa criação diz respeito à atribuição de 

significados especialmente relacionados à valentia, a coragem, a malandragem, a astúcia, 

dimensões que convergem para uma expressão amplamente mitificada: a mandinga.  Ali 

naquela roda que se iniciara com a convocação de todos os orixás, a mandinga incorporava-

se nos investimentos que o corpo fazia, no entrar saindo e sair entrando, numa cadência 

rítmica singularizada por um movimento cambaleante que com a cabeça no chão encontra o 

equilíbrio meticuloso para provocar o desequilíbrio do seu adversário. O jogo já corria 

esquentado, quando o puxador cantou “ontem eu fui numa roda, um menino me chamou pra 

jogar, eu que sou desconfiado só fiquei ali de lado a reparar, o que estava escrito na camisa 

é o tal de Besouro Mangangá”, e por um instante todos nossos fluxos míticos coagulam-se 

neste personagem como uma forma de reverência, de saudação a este personagem- capoeira 

que desafiou todos os outros mestres com quem conviveu, todas as autoridades que 

subverteu, todas as pretensões científicas, foi quase conclamado como imortal, talvez o seja 

pela potência de vida que articula  em torno dos seus mitos. A fala de João Pequeno revela 

que para este personagem convergem fluxos atracados às diversas dimensões míticas 

presentes na capoeira: A mandinga existe na capoeira, também um patuá que se usava no 

pescoço. Dentro do patuá, tinha orações rezas que preparava o corpo, rezas que faca não 



fura. Mas pessoas de corpo sujo que tem relações sexuais estão despreparados e com o 

corpo aberto. Foi assim que aproveitaram para matar Besouro. Ele dormiu na casa de 

uma mulher e no outro dia quando vinha voltando, passou por debaixo de uma cerca de 

arame, e o arame feriu suas costas, então ele viu que aquele dia ele tava fraco (...) Foi 

nesse dia que mataram Besouro, com uma faca preparada de tucum, que é uma palmeira 

que dá no mato (op. cit.:191). Este fluxo encontra-se emaranhado nos demais, não se trata 

de pensar na constituição de um paralelismo, mas de conexões entre, por exemplo, os 

fluxos míticos e virtuais, numa relação onde se sobrepõem especificidades e se borram 

contornos. A mandinga aparece incorporado no repertório corporal, musical, cotidiano dos 

capoeiras, mas também configura a temática do documentário Mandinga em Manhattan, 

com locações no Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Los Angeles, Universidade de Notre 

Dame e Michigan, Chicago e Nova Iorque. Nesta leitura as dominâncias míticas da 

mandinga são associadas aos ‘trabalhos para se abrir caminho’ no processo de fluxo e 

refluxo de capoeiras no panorama internacional; e em uma infinidade de relatos que 

acionam sua potência mágico- lúdica- religiosa para se constituírem fatos relevantes na 

historiografia mítica da capoeira.     

 

Fluxos minorias :: personagem-capoerista:: Maria Homem 

Um primeiro momento de estranhamento, a música era “Oi dendê, oi dendê, dendê de aro 

amarelo, eu vou dizer a dendê” e a resposta do coro “tem homem e tem mulher”, diferente 

do usualmente cantado “sou homem, não sou mulher”. Nessa roda não só o coro era 

diferente, não se tratava de um mestre, mas de uma mestra, Janja. Aqui, mais um fluxo 

torna-se relevante para o entendimento da multiplicidade que configura o agenciamento 

capoeira, a questão do gênero, fluxo tomado como minoria a partir da concepção de 

maioria/ minoria de Deleuze e Guattari.  Maioria implica uma constante, de expressão ou 

de conteúdo, como um metro padrão em relação ao qual ela é avaliada. Suponhamos que a 

constante ou metro seja homem- branco- masculino-adulto-habitante das cidades-falante 

de uma língua de padrão europeu- heterossexual qualquer. É evidente que o “o homem” 

tem maioria, mesmo se é menos numeroso que os mosquitos, as crianças, as mulheres, os 

negros, os camponeses, os homossexuais..., etc. A maioria supõe um estado de poder, e não 

o contrário (Deleuze e Guattari, vol.2, 1995: 52). 



 A capoeirista configura a minoria do ponto de vista das relações de poderes vinculadas à 

prática da capoeira, cuja constante de expressão é o homem -heterossexual, metro padrão a 

partir do qual se estratificam modos de agir, de pensar, de cantar, de ocupar os espaços de 

poder na roda. O apelido “Maria Homem” de uma capoeirista que viveu entre as décadas de 

1940/ 1950 revela o quanto estes vetores de estratificação atuam na perspectiva do 

enquadramento, da negação dos processos que singularizam os diversos personagens- 

capoeiras.  Ao se atribuir à Maria a qualidade de Homem nega-se os vetores de 

singularização engendrados pela entrada da mulher na capoeira. As personagens- 

capoeiristas entraram definitivamente na roda especialmente a partir da década de 80 e 

mobilizaram desde então uma série de acontecimentos, tais como:  a organização de 

coletivos de capoeiristas para discussão de gênero, o caso da rede virtual de mulheres 

Angoleiras, do coletivo Mandinga de Mulher (Salvador) e do Coletivo Angoleiras Teresa 

Benguela (Rio Grande do Sul); a veiculação de uma imagem sexualizada da mulher entre 

os  praticantes, inclusive pelas próprias mulheres, como a publicação em 2007 de um 

calendário entitulado ‘As bonecas da capoeira”; a modificação de algumas letras de 

músicas que passaram a considerar a presença da mulher como uma outra coletividade 

atuante neste agenciamento; a organização de eventos como  6ª Reunião de Lideranças 

Femininas  da Capoeira da Bahia “Capoeira de Saia 2008 - Programa de Capacitação 

Feminina em Capoeira” em Salvador e a 10ª Conferência de Mulheres na Capoeira Angola, 

em Washington DC, realizada pela Federação Internacional de Capoeira Angola; entre uma 

série de outros acontecimentos marcados não somente pela afirmação desta coletividade no 

universo da capoeiragem, mas também pela  sua  permanência submissa e hierarquizada 

com relação ao homem.  As personagens- capoeiristas instauradas neste fluxo transitam e 

são atravessadas por outros fluxos. Nestas  conexões  encontra-se o personagem- capoeira 

João Francisco dos Santos, transformista popularmente  conhecido como Madame Satã. 

Para este personagem convergem os fluxos minorias e míticos, minoria pois se tratava de  

um homossexual, negro, transformista, enquadrado muitas vezes como sujeito subversivo, 

capoeirista, marginal; e mítico pois reúne em torno de seu personagem histórias de brigas, 

de valentia, de ataques com golpes de um exímio capoeira na  defesa de  prostitutas, 

travestis  e outros personagens também atravessados pelo fluxo minoria numa área urbana 

onde este fluxo se espacializava,  a Lapa do Rio de Janeiro em meados do século XX. 



 

Fluxos do aprender :: personagens-capoeristas:: mestre Canjiquinha / Emile 

Vivência, tempo, territorialização. No início do encontro com o mestre Canjiquinha 

notamos o aviso: Canjiquinha é do tempo. É do tempo em que capoeira, filosofia e putaria 

são aprendidos na rua. A rua ´habitat dos grandes problemas`, popularmente 

universalizada como escola em que se aprende truques, macêtes, artes e artimanhas - 

ensinamentos espertos (Moreira, 1989: 3). Nesse fluxo nos deparamos com as formas de 

captura dos gestos, dos códigos, das sonoridades, dos balanços, dos trejeitos, das artes e 

artimanhas que irão ganhar consistência no plano do aprendizado da capoeira. O habitat da 

rua como estrato imanente. Mestre Canjiquinha é do tempo e do espaço, de uma capoeira 

não delimitada por paredes, que não tem horário certo para acontecer. Seu cenário se 

configura no chão por onde transitam mercadorias e brincadeiras, no qual há a oferta de 

corpos e a paisagem constitui-se por casas, bares, mercearias e outros estabelecimentos. No 

mergulho em depoimentos relatados pelo mestre emergem os contornos de um homem de 

camisa azul e branca, cheio de medalhas, bebendo cachaça e treinando em frente ao 

banheiro de uma quitanda numa tarde de domingo. Este: Raimundo Aberrê, conhecido 

mestre de capoeira que veio a ensinar Canjiquinha. Após algumas tardes em que os 

elementos dessa cena se repetiram, mestre Canjinha comenta: Então eu ficava só olhando. 

Aí ele disse assim: “O meu filho, venha cá! Você quer aprender?” Eu disse: “eu quero”. 

Ele mandou me abaixar. Quando me abaixei, ai eu vi o pé. Aí ele disse: “Ô meu filho, a 

partir de hoje eu vou lhe treinar” (op. cit.: 10). A experiência inusitada, a ausência de 

controle, a surpresa. O inicio da aprendizagem de Canjiquinha ocorre num ambiente aberto, 

onde ele e outros meninos espreitavam os corpos- capoeiras. As roupas são do dia-a-dia, 

roupas de domingo, roupas de missa, roupas de garoto, garotos sem camisa, pé no chão. O 

aquecimento vem do calor da bebida e da vontade de participar de algo que iludibriava. Os 

gestos são acionados pela necessidade da situação. A capoeira re-territorializa por 

ensinamentos espertos que vibram na intensidade de uma tarde em frente à quitanda, de um 

deslocamento disparado pela curiosidade. O processo desdobra-se pelas situações inerentes 

aos movimentos, ao jogo, a oitiva aberta às influências e inventividades, aos conselhos de 

outros. Nessas trocas vivenciais, nas quais a experiência cotidiana gera a aprendizagem, a 

proximidade entre mestre e aluno pode suscitar outros atravessamentos. Mestre Moraes, 



criador do Grupo de Capoeira Angola do Pelourinho, relata que muitas vezes o aprendiz de 

capoeira era também aprendiz de ofício de seu mestre. Moravam no mesmo bairro e tinham 

situação econômica próxima (apud Abib, 2004). A capoeira e o ofício num amálgama 

envolvente e dissolvente. Ambos comungam e se desdobram no que é intervalo pra um e 

começo pra outro. 

18 de abril de 2008. Lançamento de dvd e roda de um grupo de capoeira situado no 

complexo de favelas da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Os assentos são carteiras de sala 

de aula. As luzes se apagam e o dvd é projetado na tela, mostrando depoimentos de mestres 

e alunos de capoeira, bem como jogos e espaços, no Brasil e na França nos quais este grupo 

desenvolve a prática da capoeiragem. Assistindo ao meu redor, brasileiros e franceses. 

Homens e mulheres de idades variadas, desde crianças a senhores com mais idade, todos, 

inclusive eu, com uniformes de seu grupo. Misturam-se roupas em preto/amarelo e branco. 

Aplausos ao fim do dvd. Agradecimentos aos apoios e a todos presentes, e a finalização da 

fala com o convite para a roda. Todos se direcionam para o andar debaixo. Chegando ao 

térreo, rapidamente sentamos em torno dos instrumentos. O toque do berimbau anuncia o 

início da roda. No jogo, olhos castanhos e azuis se remexendo. Alguns trazem diferenças 

mais marcantes nos traços, outros menos. Logo se ouve: “tá na cara que esse é francês”. Os 

jogos se sucedem e outro discurso aparece: “esse gringo joga bem, heim!”. Fim da roda e 

início da confraternização. Entre a degustação de saldinhos me aproximo de uma das 

pessoas com quem joguei. Pergunto seu nome e ela me responde: “Emile”. Começamos a 

conversar e logo surge o pedido para que fale mais devagar: “eu ainda estou aprendendo 

português”. Ela comenta que é a primeira vez que vem ao Brasil e que seu interesse na 

visita e no aprendizado da língua provêm exclusivamente do seu contato com a capoeira. 

Relata que o encontro com o mestre acontece algumas vezes no ano, quando ele se dirige à 

França e que o responsável pelos treinos durante o ano todo é um treinel1 francês. Diz que o 

grupo faz grande incentivo ao ensino do português e às viagens para o Brasil com o intuito 

de conhecerem a sede do grupo, que é esta da Maré. Interrupção no diálogo. Minha carona 

me chama. Despeço-me e sigo pra casa. 

                                                            

1 Graduação, dentro da hierarquia da capoeira angola, concedida ao aluno que está apto a dar aulas. 



No aprendizado da capoeira são transversais: curiosidade, dono da quitanda, tarde de 

domingo, marcenaria, sapataria, dvds, roupa de domingo, uniforme, coquetel, cachaça, 

moradia de bairro, intercâmbio internacional, línguas. A transmissão e a captura por fluxos 

que desviam na surpresa do cotidiano próximo, dobram em infindas possibilidades e 

bifurcam no acesso além-mar.  

 

Fluxos de ordens e desordens :: personagens-capoeristas:: Chico, Paulo, Sabino, Isaias, 

Feliciano e João Querido de Deus. 

Embarcamos numa viagem de diferentes temporalidades. Palavras de Soares sobre a 

capoeira carioca nos emprestam suas lentes. Os olhos se des- ajustam. As fontes históricas e 

literárias bifurcam-se nesta ficção. Chegando mais perto, vamos entrando em contato com 

Chico – pardo alto, corpulento, de olhos avermelhados, longa barba e cabelo cortado rente. 

Chico acaba de sair do Calabouço, espécie de prisão carioca do século XIX, e se dirige para 

a taberna da freguesia da Glória. Chegando lá logo pergunta pelo seu desafeto responsável 

pelos dias de retiro, o embarcadiço Paulo Mina. À porta do estanco, um frade nédio e 

rubicundo de nome Luís, esbaforindo aguardente, relata que Paulo Mina não passa por ali 

há dias. Chico faz hora, pendura os gastos e sai cambaleando. Logo se ouve assobios e num 

instante Paulo Mina e mais dois camaradas envolvem Chico. Embora este traga entre a 

dentadura podre o ferro da hora extrema, é da cabeça, braço, mão e perna que se vale para 

abater o êmulo minaz. Após calços, rasteiras e rabo de arraias Chico não suspira. Seu corpo 

deita no chão sem vitalidade. Noutro dia, estardalhaço nas ruas da capital. Major Vidigal 

aumenta a repressão revistando e prendendo os pretos que carregam consigo qualquer 

utensílio que possam fazer de arma. O caso de Chico junta-se às mortes por capoeira 

relatadas nos jornais, chamando atenção de D. Pedro I. O aparato policial incumbe-se de 

tomar providências enérgicas contra os indivíduos que tem por hábitos freqüentar os sítios 

escuros e vazios e assaltar as pessoas que passam próximo dali, os vadios e gatunos, 

responsáveis por desordens e arruaças, também conhecidos como capoeiras. Na manhã 

seguinte, prisão e castigo com 300 açoites do crioulo Sabino, responsável pela morte feita 

ao preto escravo de Bento Luiz e ferimentos feitos no cabo de esquadra do regimento de 

linha João de Mello. Revolta de Fernando Junqueira, senhor de Sabino. Ele se indigna pela 

morte de sua peça e exige indenização numa acalorada discussão com Bento Luiz, que só é 



interrompida pelo tocar de sinos da igreja fora de hora. No alto da torre católica avistamos 

Isaias – mulato, cabelo preto e crespo, reforçado. Isaias interrompe seus afazeres de alfaiate 

e dedica-se à prática dos sineiros, que deixa pálidos os que assistem o balançar dos sinos 

com os movimentos dos seus corpos. O corpo de permanentes chega ao local visando 

capturar o pertubador. Sem sucesso. O mulato mistura-se na multidão, contando com a 

ajuda do soldado Feliciano para despistar os homens da ordem. Passa a noite e Feliciano vai 

ter com Isaias na casa de angu2 de Adão. Recebe o paletó consertado, como troca do favor 

e comenta sobre a morte recente de seu primo Inácio, que devido a desavenças nos jogos de 

casquinha3, comum nos rossios e tabernas da cidade, entrou em conflito de navalha com um 

moçambique4. Relata que mal houve tempo de se levantar do barril no qual transportava 

água e o seu de sangue já levara o primeiro corte. Este ainda pestanejou e conseguiu alçar a 

calça do oponente, acrescentando uma cabeçada, mas num giro o moçambique lançou a 

navalha, presa por um fio em seu pé, perfurando no meio. Aí não adiantou esquivar e o 

lenço de seda não fez efeito, seu primo Inácio foi buscado pelos urubus. Atentos, Adão e 

Isaias se entreolharam após a história. O soldado Feliciano retirou-se e um pouco depois 

também Isaias. Terminado o horário da comida, Adão foi para o rossio da carioca. Ao 

chegar, nova arruaça. Um cesto portando aves debruçado na fonte de água. Dois homens 

fazendo movimentos de agilidades. Pernas pro ar e rodopios no chão. Calmaria. 

Aproximando-se, Adão nota um sorriso estampado na face de ambos. Ao conversar é 

explicado que se trata de uma troca de favores. Um é marujo inglês que colaborou na fuga 

de um escravo para Pernambuco. Outro um estivador, que em troca da ajuda a seu 

conhecido ensinava os caminhos das ruas do Rio de Janeiro e a prática de pernadas e 

cabeçadas que aprendera na malta5 da Lapa. Adão aproveita a oportunidade e pede para ser 

levado ao chefe da malta referida, oferecendo em troca um prato de comida no seu 

estabelecimento. Pedido atendido, Adão conhece João Querido de Deus. Cedo adianta que 

o motivo do encontro se faz pelo interesse de serviço para proteção, por parte de grupos 

políticos contra o império. Negociação concluída, Querido de Deus dispõe suas habilidades 
                                                            

2 Espécie de casa de quitandas, mas que também poderia servir de abrigo para escravos fugidos e para 
reuniões de rebeliões. 
3 Segundo Soares, 2001, estes jogos definiam os conflitos entre o grupos divididos por partes determinadas da 
cidade. 
4 Nome que hipoteticamente designaria a nação africana de origem do personagem. 
5 Nome dados a grupos organizados de capoeira, presentes no Rio de Janeiro durante século XIX. 



para o grupo político e Adão adquire alvará e apoio jurídico-letrado para sua casa de angu. 

Calada da noite. No sono das luzes do dia, um montante portando armas dirige-se ao local 

de encontro do grupo de oposição ao regime, armam a tocaia. João Querido de Deus fica 

em alerta e prepara os seus. No que o montante inicia seu movimento, uma chuva de pedras 

recai sobre os mesmos. Os homens se dispersam e logo começa o confronto direto. Pulos, 

agachamentos e esquivas. Pernadas no pescoço e cabeçadas no peito. Querido de Deus 

aproxima-se de um prestes a entrar no local da reunião, surpreendendo-o com um rasteira. 

Este cai e levanta num bate- pronto e apóia sua sola no joelho de João. Querido de Deus vai 

ao chão com as pernas dobradas e num instante, antes do próximo movimento do infeliz, 

retira a gilete debaixo de sua língua e a faz deslizar no pescoço do outro. Fim da história 

para o soldado Feliciano. 

Nesse fluxo de ordem e desordens encontram-se personagens fictícios que ganharam cores 

por meio da leitura do estudo de Soares (2001). São ressonâncias geradas pelo afeto desse 

que escreve, pelo impacto causado com o cenário do Rio de Janeiro do século XIX. 

Criações que partem da convergência e dissolução dos riscos, da cumplicidade, da 

rivalidade, da solidariedade, das trocas, que tangenciaram a prática da capoeira, na época 

em que escravos de ganhos circulavam em abundância pelas ruas sem iluminação da então 

capital brasileira. Demarcação de territórios, disputas de mulheres, desafetos, brincadeiras, 

batuques, festas, campanagem, malandragem; todos esses elementos dobrando e recriando 

os fazeres que de alguma forma perpassam a capoeira. 

 

Interrupção dos fluxos:  

A capoeira configura-se numa miríade de segmentações que combinam elementos 

históricos, políticos, estéticos, econômicos, urbanos, rurais, mitológicos. Cartografá-la, 

denota aproximar-se de um processo sempre em movimento. A reunião de idéias e de 

personagens aqui apresentada diz respeito a um instante, a um processo singular provisório 

do momento em que foi registrada. Nesse sentido, a ação de cartografar faz parte de uma 

atividade que não cessa e seu mapa se constitui num sistema aberto de conexões. Novos 

segmentos vão surgindo a cada dia, bifurcando e re-territorializando – fluxos mutantes que 

no plano molecular mudam de natureza e de ordem e incidem em novos planos de 

consistência. 



Assim, a capoeira e o capoeirista (re)arranjam-se  por linhas de fugas, de rupturas, de 

conexão, de capturas atravessadas por um sem número de saberes, sociabilidades e 

sensibilidades, que abalam o equilíbrio estático e hermético sobre os mesmos, enfim, que 

desestabilizam as circunscrições cristalizadas e abrem passagem para canais fluidos e 

provisórios que revelam a multiplicidade do ser capoeira. 
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