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RESUMO 

As idéias em jogo neste artigo relacionam: um território – o Forte de Santo Antônio Além do Carmo, uma prática 

– a capoeira, e uma ação – cartografar. Trata-se de uma leitura na perspectiva cartográfica, das interações entre 

espetáculo e resistência e entre luminosidade e opacidade nos domínios da capoeira, do Forte e da cidade de 

Salvador. Esboça-se, inicialmente, as estratégias metodológicas adotadas: a narrativa, o trajeto e o jogo e, em 

seguida, aproxima-se destas interações no trajeto Praça da Sé > Carmo (passando pelo Pelourinho). Por fim, 

analisa-se as falas de alguns interlocutores da pesquisa de campo retomando passagens do trajeto e da 

problemática urbana referente aos processos de espetacularização da cidade contemporânea.   

Palavras-chave: Cartografia. Trajeto. Capoeira. Espetáculo. Resistência  

ABSTRACT/RESUMÉ 

The ideas explore in this paper articule: the territory - Forte de Santo Antônio Além do Carmo; the pratice – 

capoeira; and the action – mapping. It’s a cartographic perspective about interactions between spectacle and 

resistance, and between brightness and opacity focusing capoeira and Fort. At first, its exposed the  

methodological strategies adopted: the narrative, the route and the game. Then discussed that interactions 

observed in the route Sé Square > Carmo (through the Pelourinho). Finally, its analyzed the interlocutor’s speech, 

collected at field research, resuming the route’s events and aspects of the urban problematic, especially related 

with the spectacularization of contemporary city.  

Keywords: Cartography. Route. Capoeira. Spectacle. Resistance 

1.  INTRODUÇÃO 

O presente artigo integra a dissertação de mestrado intitulada “Esquivas entre Forte de 

Santo Antônio e Forte da Capoeira: uma cartografia sobre espetáculo e resistência em 

Salvador”1. Como estratégia metodológica, percorreu-se três territórios implicados neste 

campo de forças: a roda de capoeira, o Forte de Santo Antônio Além do Carmo e a cidade 

de Salvador - territórios investigativos sobrepostos, encaixados uns dentro do outros. O 

recorte espaço-temporal abrangeu, estes três territórios, percorridos ao longo dos anos 

2007- 2008 -período da pesquisa de campo- com o objetivo de investigar o referido 

processo de transição ocorrido entre 1982 e 2008.  Aborda-se neste artigo, parte da 
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construção metodológica desenvolvida para a realização desta investigação mais 

abrangente, relacionando as idéias de aproximação cartográfica, trajetos e narrativa no 

sentido da proposição de um jogo. A seguir, aprofunda-se na discussão sobre as tensões 

entre espetáculo e resistência, a partir da análise de um trajeto que atravessa o Pelourinho, 

centralidade relevante nos processos contemporâneos de requalificação urbana em 

Salvador, com enfoque sobre a prática da capoeira e os territórios que esta instaura na 

referida região.  

2. RELAÇÕES ENTRE A APROXIMAÇÃO CARTOGRÁFICA E O JOGO: A IDÉIA DE 

NARRATIVA E TRAJETO 

Jogos fazem-se com cartas, dados, movimentos, dedos, ataques, defesas, tabuleiros, 

estratégias, tempos, alvos, cordas, elástico, papel, formas, corpos, palavras, adivinhações, 

fábulas, mistérios, enigmas, e etc. Estes elementos por si só não configuram um jogo, mas 

ao serem transvalorados por uma regra adquirem um determinado valor, um modo de ação, 

um objetivo a cumprir, um tipo de relação com os demais elementos, um tempo de 

realização. Restrições que paradoxalmente correspondem às possibilidades, limites que 

significam margens por onde se pode encontrar as circunstâncias capazes de ampliar sua 

esfera de tentativas, de risco e de êxito.  

A narrativa cartográfica pode figurar uma espécie de jogo, a depender do modo como as 

matérias de expressão, escolhidas para dar língua aos processos em questão, são 

transvalorados. As ferramentas metodológicas adotadas - criadas e recriadas podem 

adquirir este papel na elaboração de uma narrativa, podem transvalorar idéias, imagens, 

conceitos, autores, notas de campo, e inclusive podem transvalorar-se em outras 

ferramentas, deixarem de ser um meio para atingir um determinado objetivo e passarem a 

compor a própria criação. Método em jogo. Tentativa e risco.  

Para isso, o cartógrafo absorve matérias de qualquer procedência. Não tem o 
menor racismo de freqüência, linguagem ou estilo. Tudo o que der língua para os 
movimentos do desejo, tudo o que servir para cunhar matéria de expressão e criar 
sentido, para ele é bem vindo. Todas as entradas são boas, desde que as saídas 
sejam múltiplas (...). O cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive de expropriar, 
se apropriar, devorar e desovar, transvalorado. Ela (a antropofagia) se caracteriza 
pela ausência de identificação absoluta e estável com qualquer repertório, a 
abertura para incorporar novos universos, a liberdade de hibridação, a flexibilidade 
de experimentação e de improvisação para criar novos territórios e suas respectivas 
cartografias. (ROLNIK, 2006: 19- 65)  

A idéia de cartografia adotada para esta elaboração pressupõe os deslocamentos e 

resignificações desta prática realizados nas obras Micropolíticas: cartografias do desejo 

(GUATTARI, Félix & ROLNIK, Suely: 2005) e Cartografia sentimental: mutações 
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contemporâneas do desejo (ROLNIK, Suely: 2006). Em ambas opera-se um processo 

investigativo articulado a uma expedição por diferentes territórios. No primeiro caso, trata-se 

de uma viagem realizada por Guattari ao Brasil, durante a década de 80 e, no segundo de 

uma expedição ficcional do cartógrafo acompanhado da personagem “noivinha”, que se 

desdobra e encontra inúmeras variações dela mesma em outras subjetividades. Estas 

propostas conectam as dimensões micro e macro, a partir de um artifício de dilatação e 

contração do contorno do campo de forças problematizado. A tônica ficcional atrelada às 

reflexões teóricas revelou-se um modo potente de operar a cartografia nesta elaboração. A 

narrativa em ambos os casos é produzida a partir de rupturas e re-conexões entre 

personagens, experiências e territórios. Instaura-se um fluxo de sentidos cujo movimento 

abarca processos intercalados entre o micro e o macro, em constante atualização de 

repertórios.  

Os movimentos da capoeira, no caso da presente cartografia, foram expropriados de seu 

contexto eminentemente corpóreo, transvalorados em ferramentas conceituais e 

metodológicas e incorporados na narrativa de forma a criar um ritmo, uma imagem e uma 

sensação corporal no leitor. Criou-se um tipo de jogo, cujas regras referenciam-se no 

repertório corporal da capoeira e cujos elementos foram produzidos ao longo da 

investigação do processo de ocupação do Forte do Santo Antônio Além do Carmo. A 

narrativa escapa à linearidade cronológica e pretende instaurar um fluxo turbilhonar de 

histórias, paisagens, personagens, afetos, conceitos e autores. Estas matérias de expressão 

emergem de um ato cartográfico esboçado a partir da aproximação do campo de forças 

delineado pela relação entre Forte- capoeira -urbanismo.    
  

  
                               (a)                                                                    (b) 

Figura 1: (a) Forte antes da reforma; (b) Forte após a reforma  

3.  INÍCIO DO JOGO: TRAJETOS 

O ponto de água só existe para ser abandonado, e todo 
ponto é uma alternância e só existe como alternância. 
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Um trajeto está sempre entre dois pontos, mas o entredois 
tomou toda a consistência, e goza de uma 

autonomia bem como de uma direção próprias. 
(DELEUZE & GUATTARI, 1997, vol.5: 42) 

 

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 do 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 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, 2006: 61) 

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. Os três primeiros traços desta cartografia são 

os percursos atravessados na ação de pesquisar e compõem outro enunciado espacial: 

“Forte: além do Carmo, sobre o Porto, entre o Barbalho e a Encosta”2.  

3.1 Trajeto 1:  Praça da Sé – Carmo 
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Salto 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 passeio3 e mais uma  

expressão deste  circuito didatizado e programado: duas  imagens montadas 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 

malandragem4. 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 (2006),  quando este local  ainda conhecido como Praça 15 de Novembro  
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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, 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.  
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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. Uma proliferação de imagens de berimbaus, calças e cordões típicos 

da capoeira, camisetas estampadas com mestres, slogans desdobrados de versos de 

músicas da capoeira, enfim, um acúmulo de referências  sobre as calçadas, prateleiras de 

lojas, fachadas dos casarões, vitrines.  

Chego enfim à Baixinha de onde subo a ladeira do Carmo e alcanço a Cruz do Paschoal. 

Meu destino está além do Carmo. Mas aqui, este primeiro trajeto é interrompido, para dar 

espaço a algumas reflexões sobre os acontecimentos experienciados.  

4.  REFLEXÕES SOBRE A NARRATIVA CARTOGRÁFICA: 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 às  idéias de espetáculo e resistência respectivamente. Numa leitura 

urbana, as múltiplas formas de conformar- ocupar- produzir espaços podem ser resultantes 
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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 mecanismos 

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 historicamente conformadoras 

destes espaços.  

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 urbanas5 inserem-se, a partir de 

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

estratégico.   

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, 2002: 75 – 83)   

Novas tônicas são incorporadas ao conceito de cultura que penetram e contaminam 

diversos campos da ação e do discurso contemporâneos, donde cultura, consumo, lazer, 
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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: 34-

35)6 

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, 2004: 32-33)  

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”7 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 os holofotes para a 

alteridade como mais um bem cultural disponível no mercado, formatado a partir da 

mitificação e  folclorização das suas singularidades.   



 

II Seminário Internacional Urbicentros – Construir, Reconstruir, Desconstruir: morte e vida de centros urbanos 
Maceió (AL), 27 de setembro a 1º. de outubro de 2011 

 

10

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.  

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.  

Estes processos são incessantemente significados por seus praticantes, numa ação 

pontuada por Ribeiro (2007)8 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. Malabarista no sentido de apropriar-se da ocasião com 

destreza e habilidade,  de encontrar brechas para um equilíbrio provisório e circunstancial. 

Entrelaçam-se dificuldades e riscos, mas também êxtase, brilho pelo virtuosismo, sensações 

de autonomia e de subversão.  

O vetor-espetáculo é um dos dispositivos do consumo, da alienação e da competição 

inerentes ao sistema capitalista, atualmente regido pelo capital simbólico, também definido 

como capital da visibilidade. Ribeiro (2007) propõe uma análise dialética do consumo e da 

alienação, problematizando a univocidade do controle do espetáculo implementado pelas 

grandes instituições, cujo eixo central é a espetacularização. 
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O espetáculo, a partir desta dialética, pode significar uma performance ativa de subversão 

da visibilidade instituída verticalmente por estas instituições e de criação de outras 

visibilidades. As táticas e estratégicas formuladas por Certeau (1994) apresentam 

confluências com a dialética proposta pela autora. O consumo não referendado 

exclusivamente pela alienação, mas operado por mecanismos astuciosos, minúsculos, 

opacos, que jogam com os dispositivos disciplinadores do consumo- alienado:  

A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, barulhenta e 
espetacular, corresponde outra produção, qualidade de consumo: esta é astuciosa, 
é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubiquamente, silenciosa e quase 
invisível, pois não se faz notar com produtos próprios, mas nas maneiras de 
empregar os produtos impostos por uma ordem econômica dominante. (CERTEAU, 
1994: 39) 

As práticas ordinárias significam maneiras de transvalorar, de fazer transbordar os sentidos 

primeiros, de combinar substâncias inconciliáveis, de escapar às racionalidades lineares. 

Estas são denominadas pelo autor de práticas microbianas, singulares e plurais e exercem 

sobre a cidade, campo privilegiado da ação do vetor-espetáculo, desvios na esfera do 

cotidiano.  

Estes desvios engendram práticas de espaço teimosas, cujas táticas de apropriação- 

ocupação são escrituras ilegíveis pela ótica da racionalidade utilitarista. Combinam-se 

temporalidades, técnicas, éticas, passos, construções, cantos, fragmentos extraídos do 

cotidiano, cujas imbricações com as dominâncias do consumo não anulam sua potência de 

subjetivação singular.  

Essas práticas do espaço remetem à uma forma específica de ‘operações’ 
(‘maneiras de fazer’), a ‘uma outra espacialidade’ (uma experiência ‘antropológica’, 
poética e mítica do espaço) e uma mobilidade opaca e cega da cidade habitada. 
Uma cidade transumante, ou metafórica, insinua-se assim no texto claro da cidade 
planejada e visível. (CERTEAU, 1994: 172) 

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

compreendido pela roda de capoeira. Este campo de confluência de corpos, sons, saberes, 

poderes, micro- poderes, criações míticas, midiáticas, cotidianas e espetaculares inscrevem 

outras espacialidades sobre o Pelourinho espetacularizado. No chão do terreiro de Jesus, a 

partir das territorializações da capoeira, reinventam-se as práticas deste espaço, 

interceptadas pelos domínios da  espetacularização e da performance ativa e singular.  

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 corporais  estrategicamente executadas 

como possibilidade de instauração de novas relações de poder e novas matérias de 
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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 viola9;  

um habilidoso puxador de versos improvisados durante  os corridos;  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.   

O improviso realiza-se em diversas dimensões da roda capoeira, seja no canto, no jogo, e 

no próprio toque dos instrumentos. O movimento de diferenciação das substâncias diante de 

circunstâncias específicas configura uma vibração do vetor resistência, diante dos 

processos de estratificação e de recalque da função gravidez, nos termos colocados por 

Rolnik e Guattari (2005).  

A música da capoeira cantada ao longo dos jogos é denominada de corrido e estrutura-se  

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, fazem-se homenagens aos visitantes, aos alunos da casa, brincadeiras sobre corte 

de cabelo, namoro recente, time de futebol, etc. É o domínio da criação de significados 

circunstanciais àquele evento. 

A emergência do inesperado no improviso versado sobre um elogio ao mestre; uma crítica à 

determinada situação concernente à sociedade de uma forma mais abrangente; uma citação 

de feitos relevantes de alguém do grupo naquele jogo ou na sua vida particular; uma crença 

religiosa praticada pelo cantador; configuram potências de criação, de invenção dentro de 

uma estrutura fixa.  

Inúmeras matérias de expressão aparentemente distantes do repertório da capoeira, 

singularizadas na experiência dos praticantes são convertidas em potências de fecundação 

do canto, de instauração do riso, da intriga, da provocação, da crítica e da brincadeira. A 

improvisação no canto enquanto estratégia de variação contínua dentro de uma estrutura 

fixa respondida pelo coro contraria a padronização e a espetacularização produzidas a partir 

da homogeneização dos processos.  

Trata-se de um movimento do vetor resistência e da instauração de outras hegemonias, à 

medida que a habilidade do improviso no canto é uma prática distintiva na capoeira.  

Hegemonias subjacentes que rearranjam incessantemente as relações de forças no que 
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tange aos saberes – poderes - modos de subjetivação empreendidos em determinado 

território. A instabilidade é intrínseca aos processos em jogo seja na capoeira, seja no 

tocante à produção dos espaços urbanos.  

Entretanto trata-se da instabilidade em interação com a estabilidade, à medida que se 

constituem as hegemonias e os correlatos processos de estratificação. No caso da roda, a 

interação instabilidade-estabilidade procede pelas passagens entre estas configurações em 

cada verso que se canta, ou movimento que se realiza no jogo. Na produção dos espaços 

urbanos esta interação assume outra dinâmica. Ainda que as estratificações sejam 

tensionadas pelos vetores da resistência, a estabilidade dos processos encontra canais de 

efetivação distintos da instantaneidade-efemeridade do jogo.  

O 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)11. 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.    

4.1 Discussão sobre luminosidade e opacidade no Forte: as falas dos interlocutores 

A reforma do Forte de Santo Antônio Além do Carmo para a instalação de um Centro de 

Referência, Estudo, Pesquisa e Memória da Capoeira compõe uma conjuntura mais 

abrangente, definida por uma série de  inflexões acerca da relação entre Estado, nas 

esferas municipal, estadual e federal e a capoeira. O contexto, no âmbito da cultura, em que 

se efetiva esta ação é marcado pela ampliação das políticas patrimoniais na esfera federal 

(IPHAN), a partir da instituição do Decreto 3551/ 2000, que cria o Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial.  

A capoeira, entre inúmeras outras práticas festivas- ritualísticas- artesanais passam a figurar 

bens culturais de natureza imaterial, com uma legislação específica para preservá-los12. Em 

2004, ela é registrada na esfera estadual pelo IPAC e, em 2008 a nível federal pelo IPHAN. 

Os saberes-poderes urbanísticos incorporam em suas práticas e discursos os princípios do 

Decreto 3551/ 2000 e passam a atrelar às políticas patrimonialistas, anteriormente 
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direcionadas às edificações, as práticas culturais. Trata-se, numa perspectiva hegemônica, 

de mais um elemento a ser museificado e cenarizado, nas propostas de requalificação 

urbanas. O predomínio do viés culturalista na produção das cidades contemporâneas, citado 

por Arantes (2002) amplia, a partir desta conjuntura, suas possibilidades de intervenção.  

A intervenção empreendida pela  mesma conformação do governo ao longo da década de 

90, que retirou os moradores da Rocinha13,  os capoeiristas do Terreiro de Jesus e do Forte; 

e a posterior iniciativa do Forte da Capoeira (em princípios de 2000) demonstra a 

ambigüidade dos posicionamentos éticos- estéticos- políticos para este contexto urbano. 

Como se definem estas estratégias de intervenção? Que critérios determinam as 

visibilidades e ocultamentos dos espaços urbanos e suas práticas correlatas? Como se 

configuram as luminosidades e opacidades, no tocante ao Forte da Capoeira? O que é 

apreendido pela cartografia do urbanismo?  

 Os territórios, Rocinha e Terreiro de Jesus inserem-se na poligonal definida para a 

requalificação do Pelourinho e, portanto, devem operar de acordo com lógica capitalista- 

espetacular. O Forte encontra-se excluído desta poligonal, linha estratificada, que delimita 

os contornos da ação preservacionista da cartografia do urbanismo. Ele está além do 

Carmo, onde  se desenvolviam na década de 90, as ações do CECA e do GCAP14, e 

engendravam-se inúmeras práticas moleculares, como o bar, os ensaios semanais do Ilê 

Aiyê, outras academias de capoeira, o uso residencial por famílias de baixa- renda, entre 

inúmeras outras levantadas ao longo da pesquisa, mas imprecisas quanto ao período de 

realização.  

Uma miríade de vetores de subjetivação, de fissura emergem e desaparecem além do 

Carmo, na Rocinha ou no Terreiro de Jesus. Vetores de diferenciação produzindo modos de 

morar, de socializar, de lucrar profissionalmente, de espacializar processos artísticos 

enquadrados, na cartografia do urbanismo, em categorias fixas, tais como criminalidade, 

marginalidade, prostituição, abandono e ruína. Estas categorias são estratificações, 

mecanismos de conter o movimento de variação contínua e de justificar as estratégias de 

ocultamento dos espaços opacos (SANTOS, 1994). Entretanto, a opacidade e a 

luminosidade definida por esta cartografia são sombreadas por manchas de luz, pela 

ausência repentina desta, ou ainda por um disparo pontual e momentâneo. 

 São iluminações intermitentes, disparadas pelos flashes dos turistas, pelo interesse de 

algum meio de comunicação,  pela própria luminosidade da roda de capoeira. As explosões- 

contenções- espasmos de energia desencadeados por um canto cuja sonoridade disruptiva 

altera os fluxos deste território; por um jogo, em que o ritmo, a ginga e a precipitação de um 
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golpe certeiro fazem convergir para o centro todas as tensões, atenções, emoções e figuram 

a luminosidade da própria roda. Estas iluminações intermitentes estão presentes no Forte, 

seja na roda de domingo promovida pelo CECA, seja nos holofotes instalados em sistemas 

paralelos de energia para a ambientação dos shows do Ilê Aiyê, seja pelas luzes de velas 

que muitas vezes alteram o sentido do jogo no CECA e no GCAP, dada às falhas ou 

boicotes nas instalações também paralelas, antes da reforma.  

Entre luminosidades intermitentes e opacidades o Forte é convertido, diante do arranjo de 

forças citado anteriormente, num espaço luminoso, incorporado à cartografia do urbanismo 

sob a égide do patrimônio restaurado.  Observa-se a sua inserção nos circuitos didatizados 

e programados do turismo, sendo a partir de então, considerado como uma localização 

estratégica. Estes circuitos definem onde se pode ir, como, em que horários, quanto tempo 

deve-se gastar em cada atração, enfim, capturam os fluxos imprevisíveis imanentes à 

experiência urbana.  Nos espaços revitalizados, como o Forte e o Pelourinho, percebe-se a 

captura e o esvaziamento de energias sociais que vibram nas intermitências desta 

iluminação.  

A luminosidade contínua dispersa o sombreamento, define com rigidez as texturas-tempos, 

dilui as manchas-margens por onde se pode inventar e subverter a rigidez do branco-

patrimônio, tal como percebemos o Forte, no momento de adentrá-lo. A captura das 

energias sociais é mencionada no discurso do <artista>15, na seguinte afirmativa, “Com 

certeza o Largo do Santo Antônio, hoje está mais morto, mesmo com essa revitalização.” 

Por outro lado, o <estado> declara que é “preciso dar vida aos dois patrimônios”.  Ele 

pressupõe que tanto a capoeira quanto o Forte, encontram-se esvaziados de sentidos e 

práticas. De fato, do ponto de vista dos modos de referência universais, donde os vetores de 

diferenciação são enquadrados nos domínios da criminalidade e da depreciação, o sentido 

da vida, corresponde a uma determinada maneira de viver, concernente à perspectiva 

peservacionista. 

Esta perspectiva subjuga os fluxos cotidianos engendrados no Forte e assimila 

prioritariamente as vibrações do vetor-espetáculo. O marco referencial do “começo da vida” 

é o período dos eventos nacionais e internacionais organizados pela ONG- Forte da 

Capoeira16. Corresponde à fase de inflexão das relações entre Estado e capoeira, donde as 

horizontalidades passam a ser tencionadas de forma contundente pelas verticalidades 

(SANTOS, 1994). Nesta conjuntura, “vida” não se refere ao sentido ordinário das práticas 

cotidianas, tal como aparece na fala do <artista>, mas ao sentido espetacular das 

imbricações entre cultura- lazer e turismo.  



 

II Seminário Internacional Urbicentros – Construir, Reconstruir, Desconstruir: morte e vida de centros urbanos 
Maceió (AL), 27 de setembro a 1º. de outubro de 2011 

 

16

No discurso do <estado>, a justificativa da reforma do Forte centra-se  na égide do 

patrimônio material e imaterial e da resistência. Entretanto, o processo de 

internacionalização da capoeira, a sua capacidade de mobilizar pessoas e de integrar 

eventos de caráter internacional são apontados pelo <mestre>  e pelo <pesquisador> 

como pretexto implícito nesta justificativa.  

Percebe-se que a justificativa social e cultural é mais legítima do ponto de vista da 

promoção política do que a justificativa econômica. Mas, esta última acaba sendo revelada 

em outro momento do jogo de discursos, quando o <estado>  cita a relevância dos índices 

quantitativos e estatísticos para fundamentar o uso do dinheiro público neste 

empreendimento. Deflagra-se, portanto, a concepção de cultura econômica (JACQUES, 

2003) a partir das intrincadas relações entre consumo, lazer e turismo, focadas sobre a 

lógica do planejamento estratégico (VAINER, 2002).   

Esta conjuntura política e cultural da reforma do Forte relaciona-se com a discussão 

proposta por Arantes (2002) acerca da cidade mercadoria, ou cidade máquina do 

crescimento econômico. Ambas as configurações da cidade na contemporaneidade, 

encontram ressonância neste processo, que conforme as declarações do <pesquisador>, 

prevê a drenagem de práticas e a constituição de um pólo de capoeira. A espetacularização 

das cidades contemporâneas atua a partir dos mecanismos de manipulação e concentração 

de práticas no sentido de facilitar o acesso e o consumo.  Trata-se da reificação de cidades, 

como Meca e Salvador, campos de forças complexos, em ícones emblemáticos de 

determinadas práticas culturais. Nesta lógica, de acordo com a afirmação do <estado>,  a 

cultura mulçumana está para Meca, assim como a Igreja do Bonfim e o Forte da Capoeira, 

estão para Salvador, confirmando uma expressão corrente nos circuitos da capoeira e do 

turismo, donde a  Bahia é a Meca da capoeira.  

A articulação do capital público ao privado, tal como o <pesquisador> sinaliza, significa a 

concessão de privilégios no âmbito da produção do espaço e da inserção em circuitos 

midiatizados e turistificados, a determinados mestres-referências. As contingências 

cotidianas relativas à ausência de um espaço apropriado, à migração contínua e às tensões 

por ocupar espaços ligados à informalidade, são linhas de forças operantes nos movimentos 

de territorialização da capoeira. Nestas circunstâncias, são deflagradas inúmeras estratégias 

de constituição de territórios, ligadas aos processos de autonomia.  

A discordância por parte do <pesquisador> quanto à constituição de um pólo de capoeira 

privado subsidiado por capital público, remete-se à concessão de privilégios 

segregacionistas, num campo de forças, atravessado por tais contingências ligadas à 
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questão espacial. Ele coloca a idéia de uma tradição na capoeira da ordem da 

descentralização, dissonante da ação de drenagem ou de polarização.  

Este posicionamento relaciona-se com os processos de autonomia, que captam os 

elementos circunstancias, no âmbito espacial, político, social, cultural, afetivo, e viabilizam 

os movimentos de territorialização.  Os processos de autonomia engendrados na 

constituição de territórios nômades, auto-construídos e até fixos, mas potentes de 

estratégias de emancipação e criação, que provocam os movimentos do  vetor-resistência. 

 O <estado> coloca a questão da concessão do espaço como uma ação reparadora e de 

reconhecimento daqueles que resistiram no Forte contra as inúmeras investidas avessas a 

sua presença, como o CECA e o GCAP. E também como uma mobilização de cunho 

preservacionista, focada na continuidade da linha do tempo, que justifica a inclusão neste 

escopo de mestres, daqueles que em algum momento de sua trajetória ocuparam o Forte.  

A idéia de resistência enquanto um vetor de forças em constante interação e co-

determinação com o vetor espetáculo, explicitou ao longo das linhas de trajeto, o sentido da 

invenção do novo, da singularização de processos e do movimento de variação contínua. 

Nas enunciações do <estado>, resistência aparece num sentido estratificado, repetido e 

encaixado em qualquer discurso de negação e contrariedade evidente e polarizada. 

Resistência no sentido vetorial atravessa processos, arrasta-os para margens e nestas 

desencadeia inventividades- corporeidades- temporalidades,  modos de estar na cidade, de 

ocupar o Forte. Entretanto, este sentido é muitas vezes aplainado e passa a referenciar toda 

e qualquer posição de enfrentamento.  

5.  CONCLUSÕES 

A força das paredes lisas, da iluminação homogênea e simétrica, dos mecanismos de 

controle do que pode ou não ser feito, em que tempo e mediante que solicitação não anula 

em absoluto as inúmeras iniciativas pontuais, efêmeras e singulares daqueles que 

atualmente ocupam ou freqüentam o Forte da Capoeira. Entretanto, tais iniciativas deparam-

se com mais freqüência com intervenções de natureza ordenatória ou proibitiva e, estão 

sujeitas à perderam sua potência de investimento de novos territórios. Ainda que não se 

acione a lógica da submissão, a hierarquia está consolidada, e esta efetiva a sedentarização 

de instâncias de saberes-poderes dissidentes.  

Trata-se da força do vetor espetáculo mobilizado na produção deste espaço. A questão 

sobre a vida e a emoção sociais investidas neste território retoma a noção de hegemônico e 
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contra-hegemônico. Entretanto, é relevante, compreender que a força mobilizada pelas 

hegemonias e pelas contra-hegemonias tem potencial de inserção e de produção de 

espaços absolutamente distintas. A pressão mútua entre vetor-espetáculo e vetor- 

resistência encontram um anteparo nas regras específicas do mundo da capoeira, relativas 

ao reconhecimento, prestígio e aceitação. Estas regras possuem conformações singulares 

no que tange as relações de saberes- poderes- subjetivação, e funcionam como um limite às 

determinações externas aos seus processos, neste caso, articuladas no âmbito no Estado e 

de um espaço pontual, o Forte.  

Num campo de forças intrincado de hierarquias e autoridades próprias,  os efeitos de 

luminosidade e opacidade percorrem trajetórias tangenciais às investidas centralizadas pelo 

Estado. A cartografia da capoeira é da ordem da descentralização, da dispersão e do 

rearranjo constante. Neste emaranhado de territórios, o Forte ainda que configure um ponto 

iluminado pela cartografia do urbanismo, inúmeros outros territórios, instauram focos 

simultâneos, acendem, apagam, perdem brilho, provocam explosões momentâneas de luz, 

em seguida desaparecem, e ao seu lado ou logo adiante, noutra rua, bairro, cidade 

emergem reluzentes novamente. Territorializações moleculares, pontos de luz em territórios 

opacos, luz de velas, flashes, holofotes instalados em sistemas paralelos, dispositivos 

díspares para a produção de luminosidades na capoeira, tencionam incessantemente a 

cartografia do urbanismo e este relato cartográfico. Entre luminosidades e opacidades 

emergem incessantemente personagens, processos, mecanismos de cooptação, relações 

de poderes, num fluxo turbilhonar de sentidos.  
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1 A dissertação enfoca o processo de transição do Forte de Santo Antônio Além do Carmo (1982-2005) para 
Forte da Capoeira (2006), explorando um intricado conjunto de acontecimentos ocorridos neste período. 
Ressalta-se para contextualização deste artigo, que se trata da transformação de um espaço de gestão 
autônoma, caracterizado pelo crescente abandono por parte do Estado em um espaço monumental, restaurado 
pelo próprio Estado, num intervalo de 15 anos aproximadamente.  
 
2 Na dissertação foram apresentados 3 trajetos para o Forte: Praça da Sé > Carmo; Porto > Santo Antônio; 
Aquidabã > Santo Antônio, abordando em cada um, tensões entre espetáculo e resistência, molar e molecular, 
cotidiano e cotidianidade, respectivamente. No presente artigo, insere-se apenas um dos trajetos, na expectativa 
de apresentar uma síntese desta perspectiva metodológica.  

3 Mulher trajando as vestimentas típicas de baiana, cuja profissão é ser fotografada pelos turistas. 

4 A malandragem é uma idéia fortemente associada ao universo da capoeira, cujo significado permeia complexos 
modos de vida assumidos historicamente pelos capoeiristas. Ao longo deste trabalho pretende-se introduzir mais 
elementos que esclareçam a amplitude do seu sentido entre os capoeiras. 

5 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.  

6 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 do 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, 1994;  CANCLINI, N. G. Culturas híbridas, estratégicas para entrar e sair da 
modernidade, 1997. EAGLETON, Terry. Versões de Cultura,  2000. 
 
7 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. 
 
8 Idéias colocadas pela autora durante mesa Corpo, cidade e cultura realizada na abertura do evento 
corpocidade – debates em estética urbana 1, realizado em Salvador, em 27/10/2007.   
 
9 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 
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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. 
 
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. 
 
11 O presente trabalho adota principalmente o  pensamento dos seguintes autores: Gilles Deleuze, Félix Guattari 
e Milton Santos.  A idéia de articular estes autores, atrelados a distintas formas de pensar, significa a 
possibilidade de atualização de conceitos numa perspectiva criteriosa e contextual. As relações estabelecidas 
entre os conceitos -  molar e molecular, absoluto local e global relativo, liso e estriado propostos por Deleuze e 
Guattari e; luminoso e opaco, horizontalidades e verticalidades colocados por Santos - não intencionam uma 
equivalência, ou um paralelo simplificador. Trata-se da possibilidade de algumas construções teóricas 
elaboradas por Santos nos domínios do neo-marxismo e da geografia  encontrarem outras dimensões reflexivas 
nas proposições de Deleuze e Guattari, desencadeadas no contexto pós-estruturalista e filosófico. Estas 
relações são operadas pelas lentes de observação do urbanismo, em que tal articulação revelou-se um campo 
potente para a abordagem dos processos urbanos do ponto de vista da interação instabilidade-estabilidade. 
12 Não é objetivo desta discussão expor as minúcias envolvidas no contexto de Decreto 3551/2000, que institui o 
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Ver   SANT' ANNA, Márcia. A face imaterial do patrimônio 
cultural: os novos instrumentos de reconhecimento e valorização. In: ABREU, Regina; CHAGAS, Mário 
(Orgs.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p.46-55 
13 A Rocinha compreende uma área de função habitacional localizada na poligonal definida pelo projeto de 
requalificação do Pelourinho a partir da década de 90. Trata-se de uma ocupação informal, nos termos definidos 
pela cartografia do urbanismo. A única área que permaneceu durante o processo de expulsão e segregação 
sócio-espacial empreendido nesta poligonal a partir da citada intervenção urbanística. Localiza-se na falha 
geológica da cidade de Salvador, na encosta, entre a Cidade Alta e Baixa. Pode-se perceber o sentido 
emblemático da Rocinha,  do ponto de vista político, pela oposição colocada entre os dois partidos que se 
sucederam no governo do estado (saída do PFL e entrada do PT) no ano de 2007. Enquanto no governo do PFL 
tentou-se expulsar os moradores da Rocinha e efetivar a intervenção urbanística tal como planejada; no governo 
do PT, optou-se por uma estratégia de visibilidade neste espaço,  realizando inclusive a cerimônia de posse do 
secretariado do novo governo na própria Rocinha. 
14 CECA: sigla do Centro Esportivo de Capoeira Angola, a academia coordenada por Mestre Doutor João 
Pequeno de Pastinha; e GCAP: sigla do Grupo de Capoeira Angola do Pelourinho, coordenado por Mestre 
Moraes. Siglas das principais instituições analisadas nesta investigação. Referem-se a duas escolas de capoeira 
centrais na conformação histórica do Forte, duas instituições absolutamente emblemáticas no mundo da 
capoeira e mais pontualmente, no referido Forte. 
15 Todos os entrevistados durante a pesquisa, foram convertidos em figuras polifônicas, agrupados na seguinte 
composição: mestres Moraes, Itapuã, Gildo Alfinete, Boca Rica e Poloca são agenciados na multiplicidade 
<mestre>. Os integrantes do Ilê Ayê Vivaldo Benvindo do Santos e Vovô do Ilê agenciaram-se no <artista>; o 
pesquisador e estudioso Fred Abreu transmuta-se na multiplicidade <pesquisador>; e os diversos 
representantes das instituições governamentais envolvidas neste processo: Zé Virgílio (funcionário do IPAC e 
gestor do Centro de Cultura Popular), José Augusto de Azevedo Leal  (diretor do IPAC e superintendente da 
ONG Forte da Capoeira), Cleonel Pereira (presidente da ONG Casa das Filarmônicas) e Márcio Meirelhes (atual 
secretário de cultura do Estado da Bahia) agenciam-se na multiplicidade <estado>. 
16 Em 2002, uma articulação inesperada entre o governo do Estado, a partir da Secretaria de Cultura e Turismo, 
do IPAC e um grupo significativo de mestres de capoeira da Bahia deu origem à ONG Sociedade Brasileira de 
Defesa e Preservação da Capoeira - Forte da Capoeira, instalada dentro do Forte do Santo Antônio. A partir de 
então, a capoeira assume um papel absolutamente central nas propostas direcionadas para o forte. Neste 
mesmo ano, ele passa por uma reforma intermediária, em que se implementa uma infra-estrutura básica, para 
abrigar a sede e as  ações mobilizadas pela referida ONG. 


