
FACHADA - APÓS A REFORMA  

DESTAQUE DA PORTA E CORREDOR DE ACESSO
fonte: pesquisadora 70 B
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I I .  LINHAS DE VIDA 
 
 
 
ABERTURA DA RODA NO PÁTIO CENTRAL DO FORTE:.   
 Terreiro de Mandinga   

Um enorme muro inclinado nas laterais ligado a uma edificação de dois 

pavimentos ao centro, cujo acesso é feito por uma porta gradeada compõem  a  

fachada  branca do Forte. Uma alvura destoante das múltiplas tonalidades impressas 

pelo tempo num monumento que data o século XVII. Percebo a ausência de cores- 

tempos passados fazendo-se presentes e, no seu lugar, a imponência da monocromia 

branco- presente.   

Abro a porta gradeada, de imediato vejo dois seguranças caracterizados por 

uniformes semelhantes aos da polícia e não fosse a sonoridade do berimbau e das 

percussões da roda de capoeira que me percorrem desde o Largo; a intensidade da 

luz branca  e o  acabamento refinado e esbranquiçado das paredes do corredor de 

acesso,  poderia pensar que ainda se tratava da Casa de Detenção desativada deste 

local em 1976.  

Alcanço o pátio central nomeado em placas transparentes de acrílico de 

‘Terreiro de Mandinga - Besouro Mangangá’,  duas expressões  potentes de sentido 

no universo da capoeira.  O capoeirista Besouro Mangangá é outra linha nesta 

cartografia explorada noutro relato e por isso, detenho-me no sentido da primeira 

denominação.  Terreiro remete-se às Casas de Candomblé e mandinga30  às 

ambíguas matérias de expressão simuladas pelos capoeiristas na vida e na roda. 

Mestre Pastinha dizia que capoeira é mandinga, é manha, é malícia e completava é 

mandinga de negro em ânsia de liberdade.  

Compreender o  sentido da mandinga na capoeira passa necessariamente por um tipo 

de aproximação corporal da roda, associada a uma vivência que se faz no dia- a- dia 

na intenção de extrapolar  o seu repertório visível-  gestual, composto por seqüências 

de golpes e, adentrar as entrelinhas das suas matérias de expressão.   

Mandinga é consagrada como uma característica essencial da capoeira. Em Salvador, 
desde o final do século XIX, a palavra mandinga era usada como sinônimo de 
capoeira. Considerada uma das principais armas de defesa e ataque dos seus 
praticantes, ela pode ser observada no jeito de corpo do jogador, nas suas expressões 
faciais, nos golpes aplicados e celebrada e invocada em muitas músicas cantadas nas 
rodas. Atualmente o bom capoeira é o indivíduo mandingueiro que sabe disfarçar, 

 
30 Sobre mandinga ver DIAS, Adriana Albert.  Mandinga, Manha & Malícia, 2006.  
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enganar o adversário, que ganha o jogo através da esperteza, da “arte da falsidade”, 
do fingimento. (...)no mundo da capoeiragem o termo mandinga também se refere aos 
poderes mágicos de alguns capoeiras, que em geral trazem pendurado no pescoço 
patuás, talismãs, chamados no período colonial de “bolsas de mandinga” ou 
simplesmente mandinga – que em certos contextos significa feitiçaria. (...) No tempo 
da escravidão, mandinga ou feitiço eram as práticas mágicas dos escravos, em 
especial os preparos de ervas e venenos usados pelos negros para matar seus 
senhores. (DIAS, 2000: 17) 
 
Mandinga é você pegar um ônibus na Liberdade no horário de 12 horas da noite 
depois do ensaio do Olodum. (depoimento de um capoeirista no filme Mandinga em 
Manhattan)  
 

Percorre-se a roda da capoeira e a roda da vida na tentativa de compreender 

este intrincado  amálgama de sentidos corporais, cotidianos, místicos e éticos.  Uma 

instância    consagrada pela enganação, de fazer com o corpo que vai, mas fica, para 

depois, fazer o outro  ir numa dada direção  e então encontrar a brecha para derrubar-

lhe no chão. Neste campo de forças, o vetor variação contínua agrega os fluxos de 

magia, feitiçaria, mentira, falsidade, malandragem, manha e suscita a produção de 

singularidades imprevisíveis e disruptivas.  

No Terreiro de Mandinga escuto a sonoridade de duas baterias de rodas de 

capoeira simultaneamente, uma delas acontece na Academia de Mestre  João 

Pequeno de Pastinha e a outra no Grupo de Capoeira Angola Pelourinho.  Um ritmo 

mais contido acompanhado de um canto baixo imbricava-se a um ritmo mais 

acelerado e repicado, com acentos nos toques  do berimbau e destaque no canto pelo 

volume com que é entoado. O primeiro vem  da academia de Mestre João Pequeno e 

o segundo de Mestre Moraes.  

Seu Pastinha mandou falar 
 ele mandou falar, mando falar 

Dois menino o mundo inteiro apreciá  
Um é João Pequeno outro é João Grande 

Seu Pastinha mandou Falar (coro) 
Um é Cobra Mansa outro é Gavião   

Corrido de capoeira 

As rodas já correm soltas no Forte, mas antes de vivenciá-las, sou atraída  

para  outra grande roda.  Caminho ao longo de todas as fachadas que conformam o 

pátio central  e incito  a volta ao mundo da capoeira. Neste percurso traço um  círculo 

imaginário,  onde operam  uma miríade de personagens capoeiras,  segmentaridades  

projetadas de cada uma das academias ali dispostas e entrecortadas por outras 

segmentaridades- capoeiras emergidas noutras experiências desta pesquisa.   

O círculo imaginário fecha-se numa das quinas do pátio central, onde se 

encontra uma aparente territorialização da mandinga. Em placas de acrílico, lê-se 
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Assentamento de Ogum31, diante de uma construção de pedras cujo interior é 

preenchido por uma moringa, um prato de barro para oferendas e uma ferramenta de 

metal. Uma composição cuja estética aparenta um sentido  litúrgico e mítico, mas cuja 

apropriação parece acusar que ali não vibram as matérias de expressão de Ogum. 

Encostado ao prato de barro,  um copo de plástico vazio, e dentro do prato um pedaço 

de aipim ressecado, recalcado. Alimento-morto para um santo que não provoca as 

vibrações da mandinga neste assentamento.  

O Terreiro de Mandinga concentra um conjunto de matérias de expressão da 

capoeira estratificadas nos mesmos moldes das placas de acrílico, cuja função é 

identificar as academias e prestar homenagens a personagens importantes no mundo 

da capoeira. Estas placas estão fixadas  na fachada das  diversas  salas dispostas  no 

perímetro deste pátio central. Na sala destinada ao Centro de Cultura Física Regional 

da Bahia,  homenageia-se  Mestre Bimba; na sala de oficinas de ladainhas e 

corridos32,  Mestre Valdemar da Liberdade; no Centro Esportivo de Capoeira Angola,  

Mestre Doutor João Pequeno de Pastinha;  na sala reservada para a oficina de 

Berimbau, Mestre Cobrinha Verde;  na sala utilizada por Mestre Boca Rica, reverencia-

se Mestre Ezequiel; no auditório, Mãe Senhora; na sala do Grupo de Capoeira Angola 

Pelourinho, Mestre Moraes, nomeado também de Omo Ogum Keji Asipé; na sala onde 

se localiza a Escola de Capoeira Angola Irmãos Gêmeos, liderada por Mestre Curió, 

tem-se Mestre Samuel Querido de Deus e por fim a  sala ocupada por Mestre Bola 

Sete e Pelé da Bomba, vê-se  Mestre Canjiquinha.  

As placas de acrílico podem ser percebidas como suportes transparentes de 

uma memória ilustrativa, que revelam uma espécie de panteão de consagrados 

capoeiristas.  Recurso para enquadrar as contingências em sistemas homogêneos de 

memória,  no sentido de estriar  sob a égide da grande identidade o espaço- 

monumento- museu da capoeira. A quase ausência de rugosidades do suporte é 

absolutamente desestabilizada quando observo a diversidade de sentidos, 

possivelmente relacionados a algum tipo de acontecimento da  vida de cada: Querido 

 
31 Ogum é uma entidade mítica do candomblé,  um orixá cuja referência nos elementos da natureza é o  
metal.  O assentamento é uma prática ritual que constitui em fixar, plantar, enterrar o axé, energia vital do 
candomblé, em determinados  espaços para lhes atribuir proteção e até mesmo por vontade do próprio 
orixá. Como se trata de um espaço sagrado, neste se realizam práticas ritualísticas, como oferecer o 
alimento da preferência do orixá, ou um objeto de presente, entre inúmeras outras possibilidades.  
32  Ladainhas são os cantos de abertura das rodas de capoeira, uma composição em versos que 
geralmente conta histórias de personagens, locais, acontecimentos, protestos, homenagens, enfim, 
ressalta as múltiplas versões históricas associadas a esta manifestação. A ladainha é cantada 
acompanhada pelos instrumentos da bateria e os jogadores agachados no pé do berimbau. Em seguida, 
canta-se a  louvação, que  compreende saudações, como iê viva meu mestre, iê aos meus amigos, iê 
volta do mundo, iê galo cantou, etc. Após a louvação inicia-se o canto dos corridos, quando os 
capoeiristas no pé do berimbau, saem para o jogo.  
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de Deus, Mestre e Doutor acompanhando um mesmo nome, Cobrinha, Curió, e os 

demais cujas referências evocam possivelmente aquilo que lhes é singular.  

Os mestres reverenciados de fato constituem matérias de expressão que  

produziram e produzem  singularidades nos modos de vivência e  nas práticas 

corporais, musicais, afetivas, sociais, históricas, cotidianas da capoeira. Um sem 

número de possibilidades a partir das quais criaram  canais de singularização do 

repertório da capoeira e portanto, provocaram a emergência de outras partículas de 

significados, outros modos de invenção de si mesmo e a  cristalização de  outras 

máscaras.   

Tais singularidades adensam o campo de forças capoeira à  medida que nele 

se incorporam uma variação no ritmo de determinado instrumento,  uma entonação no 

canto, um tipo de giro para esquivar-se de um ataque, um modo de investir o corpo,  

uma minúcia no movimento das mãos ao gingar, uma forma de contar histórias ou as  

substâncias da sua própria história de vida como capoeirista: quem conheceu, quem 

lhe ensinou, onde atuou.  

No Terreiro de Mandinga, a noite deixa ainda mais evidente a luminosidade 

deste espaço, cujas paredes brancas contrastam com uma construção ao fundo  de 

pedras aparentes cuidadosamente reveladas. Fachadas para as quais vários  

refletores dispostos em linha reta  laçam seus focos simétricos de luz branca. Diante 

de mim, forma-se uma imagem  luminosa- alva- simétrica, donde chão, paredes e 

feixes de luz  apresentam uma regularidade- racionalidade anuladoras da diferença.  

Este território  é atravessado pelos movimentos  da minha imaginação, 

dispositivo que conecta outros espaços – tempos, personagens, sonoridades, 

fragmentos históricos- jornalísticos- antropológicos, manuscritos,  impressões da 

pesquisa de campo. Múltiplos substratos tramados como possibilidade de expansão 

dos contornos do território ali configurado pelo Terreiro de Mandinga e de 

deslocamento da própria idéia de território para a expressão territórios existenciais, 

cunhada por Rolnik (2006).  

 
 

RODA imaginária::  movimento 1: 
 Como se formula a idéia de territórios existenciais?  

 

A idéia de território apareceu ao longo dos nossos trajetos e ao adentrarmos o 

Forte. Nestas idas e vindas  encontramos os seguintes  territórios:  roda de capoeira 

no Terreiro de Jesus; bar em disputa pelos meninos e pela mulher;  Chácaras de 

Santo Antônio o qual não adentrei por não ser do local;  área de atividade portuária;  
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território remetido ao cotidiano na experiência da linha Aquidabã-Barbalho e por último 

o Terreiro de Mandinga. Estes se revelam com mais ênfase nos espaços-tempos  

pelos quais  transitamos, entretanto sobrepostos a eles efetivam-se diversos outros, os 

quais não se manifestaram ou não percebemos na nossa vivência.  

Estes territórios, portanto, relacionam-se ao vivido, àquilo que em determinado 

momento mobilizou um tipo de apropriação, podendo ser um momento circunscrito em 

um dia, algumas horas, anos, enfim, a cada coordenada espaço-tempo pode-se formar 

uma multiplicidade de território. Para articular os conceitos cotidiano e território, 

SANTOS (1999)  pontua acerca de uma parcela de emoção, um aporte de vida 

mobilizados na constituição  de um território. Ao mesmo tempo, coloca a idéia de 

território enquanto recurso ligado a uma ação pragmática atrelada aos domínios 

hegemônicos do capital, no sentido da fluidez e da alienação. Ambas as relações 

território- vivido e território- alienado estão vinculadas à idéia de espacialização de 

processos, sejam econômicos, políticos, sociais, geográficos, históricos, etc.  

O território Porto pode desdobrar-se em centenas de outros territórios  Porto, à 

depender do modo como as pessoas o vivenciam, da técnica de transporte da carga 

que promove uma determinada maneira de formar aglomerações de pessoas, 

condicionadas ao  grau de interdependência das tarefas, aos dias de folga ou aos 

horários de trabalho. Em cada evento da vida territorializam-se as matérias de 

expressão que lhe conferem significados.   

 

O território é de fato um ato, que afeta os meios e os ritmos, que os "territorializa". O 
território é o produto de uma territorialização dos meios e dos ritmos... Um território 
lança mão de todos os meios, pega um pedaço deles, agarra-os (embora permaneça 
frágil frente a intrusões). Ele é construído com aspectos ou porções de meios. Ele 
comporta em si mesmo um meio exterior, um meio interior, um intermediário, um 
anexado. Ele tem uma zona interior de domicílio ou de abrigo, uma zona exterior de 
domínio, limites ou membranas mais ou menos retráteis, zonas intermediárias ou até 
neutralizadas, reservas ou anexos energéticos. Ele é essencialmente marcado por 
"índices", e esses índices são pegos de componentes de todos os meios: materiais, 
produtos orgânicos, estados de membrana ou de pele, fontes de energia, 
condensados percepção-ação. Precisamente, há território a partir do momento em que 
componentes de meios param de ser direcionais para se tornarem dimensionais, 
quando eles param de ser funcionais para se tornarem expressivos. (DELEUZE E 
GUATTARI, vol.4, 2007: 120-122) 

A idéia de ato  relaciona-se com os modos de subjetivação de saberes e 

poderes no espaço urbano.  Os diversos ritmos, técnicas, racionalidades, meios 

acionados por estes saberes- poderes  desencadeiam modos de vivenciar- ocupar e 

produzir territórios na cidade.  Atos produtores de modos de vida no sentido ordinário 

(Certeau, 1994)  inter-relacionados ao  sentido espetacular- hegemônico.  Este  

imbricamento  de matérias de expressão, ou índices nos termos dos autores 
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apontados,  determina a mútua afecção dos processos de territorialização dos vetores 

poder e contra poder, ou espetáculo e resistência, nos argumentos desta reflexão.  

Os limites retráteis, as zonas intermediárias e a zona exterior de domínio 

apontam para esta afecção mútua das delimitações dos  territórios, tal como foi 

explorado na questão das luminosidades e opacidades e no sentido estriado e liso dos 

percursos relatados no capítulo I. O foco sobre a passagem de uma a outra dimensão, 

numa perspectiva relacional quanto à atuação- direção- intensidade dos vetores, 

alinham-se à abordagem das micropolíticas ou microfísica no que tange à definição 

dos contornos dos territórios na cidade.  

Há território a partir do momento em que há expressividade do ritmo. É a emergência 
de matérias de expressão (qualidades) que vai definir o território. As funções num 
território não são primeiras, elas supõem antes uma expressividade que faz território. 
É bem nesse sentido que o território e as funções que nele se exercem são produtos 
da territorialização. A territorialização é o ato do ritmo tornado expressivo, ou dos 
componentes de meios tornados qualitativos. (DELEUZE E GUATTARI, vol.4, 2007: 
120-122) 

 

Os territórios são, portanto, produtos e produtores de micropolíticas, resultantes 

da redefinição constante da posição assumida pelos vetores poderes e contra-poderes 

no campo de forças em questão. Não se tratam de um a priori, mas efetivam-se 

circunstancialmente, a depender da interação produzida entre as forças num 

determinado espaço-tempo.  

A função não antecede o ato e, portanto, confirma a hipótese da possibilidade 

de passagem de um espaço espetacular, como o caso do Terreiro de Mandinga,  para 

um espaço ordinário. Tratam-se de ritmos exercidos por múltiplos vetores que ora 

resultam numa determinada territorialização, ora noutra, numa alternância pulsante de 

possibilidades e, portanto, de micropolíticas.  

O Terreiro de Mandinga pode ser entendido como  produto e produtor de 

territorializações  molares e moleculares. Em nível molar,  estas condicionam-se  a um 

único modo de referenciar a capoeira – museu, monumento, patrimônio;  enquanto  

em nível molecular,  são operadas por  incontáveis micro- vetores de poderes, de 

saberes, de formas de referenciar a capoeira, seja numa atribuição de um apelido 

singular, seja numa roda ligada a um evento que subverte o regimento da gestão 

deste espaço. Estas passagens figuram o sentido relacional da constituição de 

territórios.  

O conceito de território  a partir da filosofia da multiplicidade ou do pensamento 

rizomático (Deleuze e Guattari, op cit)   não se refere às dimensões estritamente, ou 

isoladamente geográfica, política, cultural ou econômica. Esta corrente filosófica 
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propõe uma articulação destas dimensões a um complexo  bloco de manifestações 

maquínicas do desejo como potente mobilizador de territórios.   

Na cartografia sentimental esboçada por Rolnik (2006),  outras substâncias são 

incorporadas na conceituação de  território, que se dobra em territórios existenciais, 

provocando  a dilatação da notação geográfica tradicional para as geografias 

incorporais dos afetos e das paisagens psicossociais.  

A noção de território é entendida aqui num sentido muito amplo, que ultrapassa o uso 

que dela fazem a etologia e a etnologia. Os seres existentes se organizam segundo 

territórios que os delimitam e os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos, 

o território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido 

no seio do qual um sujeito se sente “em casa.”  O território é sinônimo de apropriação, 

de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto dos projetos e das 

representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de 

comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, 

estéticos, cognitivos. (GUATARRI E ROLNIK, 2005: 388)   

Uma série de agenciamentos de matérias de expressão forma diante de você, uma 
espécie de cristalização existencial, uma configuração mais ou menos estável, 
repertório de jeitos, gestos, procedimentos, figuras que se repetem, como num ritual. 
Perplexo, você descobre o óbvio: é isso o que faz com que as personagens (referindo-
se às noivinhas, subjetividades cartografadas pela autora) sintam-se “em casa”. 
(ROLNIK, 2006: 33)  

As cristalizações existenciais são sistemas percebidos e  delineiam  os 

territórios, efetivando  essa qualidade do  “sentir-se em casa”  quando se está 

envolvido-estratificado-subjetivado à partir deste amálgama de possibilidade de 

significar o mundo. O território então passa a figurar o plano de consistência dos 

afetos, que por sua vez são simulações do desejo no seu incessante movimento de 

produzir intensidades/ significados / personagens e agenciamentos, ou seja, de definir 

as formações do campo social. O que define desejo nesta conjuntura também é algo 

absolutamente deslocado da acepção corrente, concernente à ausência- falta de algo 

a ser suprido, refere-se, no entanto,  à produção- criação de territórios.  

Por não querer me atrapalhar com definições complicadas, eu proporia denominar 
desejo a todas as formas de vontade de viver, de vontade de criar, de vontade de 
amar, de vontade de inventar uma outra sociedade, outra percepção do mundo, outros 
sistemas de valor. Para a modelização dominante – aquilo que eu chamo de 
“subjetividade capitalística” essa concepção do desejo é totalmente utópica e 
anárquica.  O desejo, em qualquer dimensão que o considere, nunca é uma energia 
indiferenciada, nunca é uma função de desordem. Não há universais, não há uma 
essência bestial do desejo. O desejo é sempre o modo de produção de algo, o 
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desejo é sempre o modo de construção de algo. (GUATTARI E ROLNIK, 2005: 261- 
263)  

O desejo, nesta concepção, consiste no movimento de afetos e de simulação de 
afetos em certas máscaras (...) Nesse percurso, as matérias de expressão que 
constituem a máscara ficam como que enfeitiçadas. Sob encantamento... O desejo, 
aqui, consiste também num movimento contínuo de desencantamento, no qual ao 
surgirem novos afetos, efeitos de novos encontros, certas máscaras tornam-se 
obsoletas. Movimentos de quebra de feitiço. Afetos que já não existem e máscaras 
que já perderam sentido. (ROLNIK, 2006: 36) 

Portanto, um  território existencial  dilata-se, expande-se e contrai-se à medida 

que seus contornos vão sendo esboçados pelo movimento de simulação dos afetos.  

Então, é como se virtualmente pudéssemos conectar qualquer estrato operante no 

mundo a outro e definir um novo contorno e, portanto, um novo território existencial. 

Desta relação de natureza  criadora,  inventiva e fluida  entre  desejo e território 

emergem uma miríade  de coletividades, temporalidades, corporeidades, 

territorialidades,  práticas, discursos, saberes, enredamentos pulsantes de vida e de 

sentidos que fundam múltiplas máscaras, ancoradas em diversos sistemas de valores.   

E o território, no caso, não tinha nada a ver nem com terra – circunscrição geográfica -
, nem com grupo- circunscrição de pertencimento. Território, ali, designava máscaras, 
rituais, balizas de cartografia. As máscaras, os rituais, as balizas de cartografia – os 
territórios- configurações mais ou menos instáveis, atravessam terras e grupos os 
mais variados: são transversais, transculturais. (ROLNIK, 2006: 58) 

 

Nos trajetos cartografados, alguns territórios emergiram  no sentido da 

espacialização dos processos de subjetivação inerentes à produção – invenção da 

vida no espaço urbano. Nestes relatos cartográficos, a capoeira associada ao sentido 

da experiência urbana de explorar diferentes trajetos para acessar o Forte figuram  as 

transversalidades de terras e grupos, o plano de consistência dos afetos  

mobilizadores  das  territorializações descritas. 

O plano de consistência dos afetos, enquanto potência de produção incansável 

de mundos, de personagens, de práticas, de territorialidades, promove um 

transbordamento das variáveis consideradas na formulação dos territórios. Portanto, 

além de abordar a capoeira como  catalisadora de processos de  territorialização, tais 

como a roda, o cenários de bonecos sem rosto e o Forte;  toma-se a capoeira também 

como um território existencial, e desta forma como o plano de consistência de afetos 

em incessante movimento de des- re- territorialização dos seus próprios ritmos, rituais, 

circunscrições, intensidades  e,  desta forma de ininterruptas  simulações  de 

máscaras encantadas sob determinadas formações sociais.  
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Movimentos de territorialização: intensidades se definindo através de certas matérias 
de expressão; nascimentos de mundos. Movimentos de desterritorilização: territórios 
perdendo força de encantamento; mundos que se acabam, partículas de afetos 
expatriadas, sem formas e sem rumo. São os movimentos de orientação e 
desorientação de nossos personagens (referindo-se às novinhas cartografadas na sua 
expedição) (ROLNIK, 2006: 36) 

 
 O território existencial capoeira faz vibrar partículas de intensidades múltiplas 

que simulam máscaras, tais como o herói, o resistente, o valente, o subversivo, o 

criminoso, o atleta, o acadêmico, o mestre. Estas máscaras possuem potências de 

encantamento e desencantamento relacionadas a distintas conjunturas históricas, 

afetivas, geográficas, econômicas, políticas, cognitivas, estéticas.  

A máscara de herói, ou de resistente, ou de tantos outros que exploraremos 

adiante, são canais de simulação de afetos emergidos destes contextos. Afetos no 

sentido de modos de andar, de se fazer perceber no mundo, de aproximar-se dos 

outros, de engajar-se na vida em planos distintos, tais como educação, política e 

sexualidade, de se relacionar com o corpo, de criar maneiras de espacializar 

processos, de engendrar pactos e vínculos, de definir a intensidade destes, de 

reconhecer poderes e micro-poderes e legitimá-los, de apropriar-se de saberes, de 

criar sistemas éticos.  Enfim, um sem número de partículas de intensidades capazes 

de irrigarem a existência (ROLNIK, 2006), de germinarem enredamentos cósmicos, 

mundanos, afetivos, profissionais.  

O grau de encantamento remete-se aos movimentos de des-re-territorialização 

da própria capoeira enquanto território existencial. Numa determinada circunscrição 

espaço-temporal a capoeira territorializou-se sobre as matérias de expressão 

atreladas à subversão, a ilegalidade e o crime. Essa lógica instável e  fluida diz 

respeito à condição de finitude dos territórios e ao ilimitado movimento que o 

desterritorializa.   Só é possível pensar em  território, imaginando de imediato os 

infinitos vetores de saída deste,  engendrados pelos movimentos de 

desterritorialização.  

O território pode se desterritorializar, isto é, abrir-se, engajar-se em linhas de fuga e 
até sair de seu curso e se destruir. A espécie humana está mergulhada num imenso 
movimento de desterritorialização, no sentido de que seus territórios originais se 
desfazem ininterruptamente com a divisão social do trabalho, com a ação dos deuses 
universais que ultrapassam os quadros da tribo e da etnia, com os sistemas 
maquínicos que a levam a atravessar, cada vez mais rapidamente, as estratificações 
materiais e imateriais. (GUATTARI E ROLNIK, 2005: 388) 

 
Os afetos são fluxos de intensidades  e portanto, não cessam de transmutar-

se, modificar intensidades, direções, ritmos, fazer vibrar os  territórios existenciais e 
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em alguns eventos traçar linhas de fuga deste, arremessando-os  noutros platôs de 

intensidades.  O território - capoeira crime desterritorializou-se e reterritorializou-se 

noutros tantos, tais como capoeira- esporte nacional, capoeira- patrimônio imaterial, 

capoeira- educação, capoeira-balé folclórico, capoeira- cultura popular, capoeira- 

regional, capoeira- angola. Estes territórios não se anulam, ou deixam de existir 

quando des-territorializam-se, tal como um movimento linear de passagem de afetos 

de uma para o outro.  

A idéia de zonas de limites retráteis,  zonas intermediárias e zona exterior de 

domínio pontuadas por Deleuze e Guattari esclarecem acerca das intercorrências 

entre todos estes territórios existenciais. A interação entre eles não é da ordem da 

anulação e da substituição, mas da sobreposição. Mesmo que alguns destes territórios 

existenciais tenham perdido a potência de encantamento na contemporaneidade, 

estas máscaras obsoletas dada a conjectura espaço- temporal, ainda se manifestam 

enquanto partículas expatriadas, linhas de fuga ou mesmo enquanto territorializações  

contundes.  

Não é possível afirmar que a capoeira- crime desterritorializou-se sem 

imediatamente traçar o movimento de reterritorialização desta sobre outras 

intensidades-crime na contemporaneidade. Os afetos produtores das máscaras de 

gatunos, assassinos, desordeiros, delinqüentes correlatos a esta territorialização 

transmutaram-se, mas podem ser percebidos em alguns modos de investir o corpo 

durante o jogo ou  de responder a um tipo de enfrentamento da vida cotidiana.  

Não é possível falar da capoeira, sem entendê-la numa perspectiva histórica, 

atenta às contingências e avessa à linearidade dos processos. A capoeira nesta 

expedição compreende a des-re-territorialização de fluxos míticos, ancestrais, 

midiáticos, profissionais, afetivos, mercadológicos, hegemônicos, contra-hegemônicos, 

cotidianos ininterruptamente. A roda imaginária no Terreiro de Mandinga é um 

dispositivo  para pensar que afetos simulam-se nesta conjuntura, quais deles têm 

potência de encantamento e de irrigação da existência e quais deles tornaram-se 

obsoletos na capoeira.  

O Terreiro de Mandinga é uma territorialização na cidade de Salvador  na 

contemporaneidade, por onde uma miríade de fluxos, que perpassaram diversos 

territórios –existenciais da capoeira entrecruzam-se, tais como mestre Bimba e o 

esporte nacional; mestre Waldemar da Paixão e Mestre Canjiquinha e a cultura 

popular; Mestre Doutor João Pequeno de Pastinha e o patrimônio imaterial. Estas 

primeiras associações são somente uma entre tantas outras possibilidades, haja vista 

a complexidade da atuação de cada um destes personagens nos múltiplos territórios 

existenciais constituídos pela capoeira. .   
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RODA imaginária::   movimento 2: 
Cartografias: a captura de fluxos e  personagens   

 

Lascas que se desprendem das máscaras 
vigentes, causando nelas pequenas fissuras, 
microrrachaduras pessoais ou coletivas. Lascas de 
mundos desmanchados e, ao mesmo tempo, passíveis 
de se comporem com outras lascas, investidas e 
agenciadas por partículas soltas de afetos, gerando 
novas máscaras mundos. (ROLNIK, 2006: 51)  

A roda imaginária configura uma corrente coletiva de sensibilidades, um campo 

aberto de entradas e saídas de segmentaridades- capoeiras cujas trajetórias de vida 

perpassam outras cidades, espaços urbanos, territórios, mundos. Uma heterogênese 

de sentidos enquanto possibilidade de desvio da concepção homogeneizadora 

impingida na alvura das fachadas e na transparência dos suportes de memória relatas 

na entrada do Forte.  

Trata-se de uma estratégia metodológica formada por registros cartográficos 

descompassados da perspectiva histórica cronológica. Em cada emergência de um 

personagem, de exploração de um fluxo e de vivência de um espaço questiona-se a 

idéia  de origem, de sujeito- individuado e de causa e conseqüência.  É um sistema 

aberto, à guisa do rizoma, proposto por Deleuze e Guattari:   

A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o 
verbo "ser", mas o rizoma tem como tecido a conjunção "e... e... e..." Há nesta 
conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. (...)  O rizoma não é 
feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças. Ele não tem 
começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. Ele constitui 
multiplicidades lineares a n dimensões, sem sujeito nem objeto, exibíveis num plano 
de consistência e do qual o Uno é sempre subtraído (n-1). Uma tal multiplicidade não 
varia suas dimensões sem mudar de natureza nela mesma e se metamorfosear. 
Oposto a uma estrutura, que se define por um conjunto de pontos e posições, por 
correlações binárias entre estes pontos e relações biunívocas entre estas posições, o 
rizoma é feito somente de linhas: linhas de segmentaridade, de estratificação, como 
dimensões, mas também linha de fuga ou de desterritorialização como dimensão 
máxima segundo a qual, em seguindo-a, a multiplicidade se metamorfoseia, mudando 
de natureza. (DELEUZE & GUATTARRI, 1995,  vol. 1:  31) 

Cartografar implica movimento, mapeamento de configurações provisórias de 

personagens que não se estabilizam, mas transitam em uma diversidade de espaços-

tempo [e/t]. Este trânsito pode ser entendido como o movimento realizado por 

determinados capoeiristas de percorrer temporal e espacialmente  conjunturas 

históricas/ geográficas/ sociais/ políticas.  
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A lógica da conjunção “e” tenciona o modo de referência único, a lógica da 

estratificação sobre a égide das grandes identidades, do estriamento e aplainamento 

de significados. Relaciona-se ao vetor variação- contínua, à medida que assimila  

todas as matérias de expressão presentes nos movimentos de encantamento e 

desencantamento de máscaras. A capoeira é cultura popular e esporte e subversão e 

espetáculo e crime; e os personagens remetidos à cada um destes territórios 

existenciais podem migrar para outros, atravessar mundos, constituir novas máscaras.  

Essas idas e vindas entre diversos espaços-tempos ocorrem por razões 

distintas, desde deportações quando a capoeira ainda era perseguida por autoridades 

policiais, econômicas e políticas; viagens internacionais de mestres, professores e 

praticantes da capoeira intensificadas especialmente a partir da década de 80; 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; visitas de capoeiristas na atualidade às academias de outros grupos  em ocasiões 

de eventos, comemorações e rodas corriqueiras. 

 Estes trajetos entre mundos- continentes- grupos figuram a conectividade “e”, 

a pulsação de múltiplas intensidades suscitadas em diversos espaço- tempo, seja a 

cidade do Rio de Janeiro no período republicano, ou Salvador no período colonial, ou 

ainda  ambas na contemporaneidade. Esta expedição cartográfica aspira uma 

historicidade fluida, sem origens nem sujeitos individualizados. Não pretende deter-se 

sobre os grandes marcos referenciais da história da capoeira. Talvez isto crie algumas 

lacunas, rupturas a-significantes, enfim, linhas interrompidas e não retomadas, 

personagens cujas histórias não são concluídas.    

No entanto, nesta experiência cartográfica, as desconexões não sinalizam 

problemas de compreensão dos fatos, mas permitem a formulação de uma 

contextualização acerca da capoeira e da produção de territórios pautada sobre a idéia 

de micropolíticas, da compreensão relacional dos processos. A idéia das 

micropolíticas remete-se aos  processos de des- re- territorialização,  donde uma  

multiplicidade de personagens- capoeiras configuram-se e atuam na criação de outros 

territórios existenciais, tais como os já mencionados capoeira- crime,  capoeira – 

cultura popular, capoeira- folclore, entre outros.  

O transitar pode ser efetivado também enquanto virtualidade, circulação de 

idéias de um determinado espaço-tempo que se sobrepõe a outro e produz rupturas 

nos vetores de desejo dissonantes de precisões científicas. Estes vetores de desejo 

podem ser mobilizados 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 
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operante na capoeiragem. A estes vetores conectam-se outros, consonantes às 

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

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

psicologia, do urbanismo, das artes, da antropologia, da história, etc.  

Transitar é também um ato de criação de territórios,  de invenção de linhas 

nesta cartografia. Este ato realiza-se tanto do ponto de vista literal, enquanto ação de 

percorrer espacialidades e temporalidades a partir do deslocamento do corpo. Assim 

como transitar do ponto vista meramente virtual sinalizando o  deslocamento de idéias, 

pensamentos, construções de ordem científica, teórica, mítica, 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 e 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 & GUATTARI,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, 
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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 da própria capoeira;  ora escoam por outros canais de simulação de 

máscaras  e passam a contaminar outros processos de singularização, distintos da 

capoeira;  ora irrompem de outros processos e se reterritorializam na capoeira. O 

cruzamento destes fluxos com os personagens-capoeiras e com os territórios por onde 

estes transitaram  configuram as linhas que tecem os territórios- existenciais dos quais 

nos aproximaremos neste exercício cartográfico.  

 
Alerta: os fluxos são potências disruptivas de personagens, eventos, máscaras 

e processos, forças contínuas de produção de intensidades e matérias de expressão. 

Os fluxos não cessam de interceptá-las e de encontrarem outros fluxos. As próximas 

linhas desta cartografia são esboçadas a partir  do  personagem mestre Leopoldina – 

a fina flor da malandragem/ Master Leopoldina- the first rose of street wisdon.  

Esta linha de vida configura, ela mesma, a conectividade e, uma convergência 

de fluxos e de outras linhas de vida. A potência deste personagem refere-se às 

coexistências anunciadas em  suas narrativas um tanto heróicas e fabulosas. Nelas  

se encontram mestres emblemáticos,  mitos que tiveram suas histórias ligadas de fato 

a alguns acontecimentos relacionados à  capoeira; e  figuras heróicas profundamente 

imbricadas aos mitos de origem de uma capoeira remota e resistente. Estas 

coexistências, alguma medida, revelam acontecimentos sem nenhuma rigidez  

espaço-temporal, sem compromisso com historiografias meticulosas: 

 
Bimba foi meu contramestre... e Eu fui amante da Princesa Isabel e chefe da guarda- 
negra... e Meu mestre foi Zumbi, e eu morei no Quilombo dos Palmares.  
(Mestre Leopoldina num depoimento em 1987 acessado em 
http://www.youtube.com/watch)  

Eu nasci no sábado 
No domingo caminhei  

E na segunda feira  
Oh meu Deus  

Capoeira eu joguei  
Camará 

Água de beber  
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Zumbi, Bimba, Guarda- Negra, Princesa Isabel e Quilombo dos Palmares são 

segmentaridades, matérias de expressão cunhadas pela vivência e imaginação  de 

Mestre Leopoldina e absolutamente expressivas nas territorializações da capoeira, 

seja a capoeira- esporte bem como a capoeira- resistência. Cada um dos personagens 

citados por Mestre Leopoldina provoca a irrupção de uma linha, cujo movimento é  

atravessado por este fluxo e por  tantos outros como veremos adiante.  

Vamos, porém deixar os perfis figurativos de nossas personagens de lado e 

nos transportar para um desenho mais abstrato: as linhas que foram delineando seus 

movimentos de desejo. Linhas de vida, como certa vez as chamou Deleuze. (ROLNIK, 

2006: 48)  

Estas linhas- segmentaridades realizam no campo de forças em questão conexões, 

inflexões, curvas, esquivas, dobras e  criam diversos canais de singularização de 

processos relacionados à capoeira. Processos por vezes desconectados numa 

perspectiva histórica linear, mas absolutamente amalgamados na produção de 

máscaras neste território existencial.   

 

 

 

SEGMENTARIDADE(s):  a conectividade e 

 

 e Mestre Leopoldina:: Um caminhar balançado entre ruas enviesadas, escadarias e 

becos do bairro da Lapa.  A cada passo, pernas e pés parecem encadear um jogo, o 

pé fica solto, despreocupado, sem pressa, num pisar ritmado pela malícia. Calça  um 

tamanco de bico fino e traja um terno brancos, mas o blazer vai levando numa das 

mãos e segurando sobre o ombro, o que lhe provoca uma leve inclinação para direita 

ao andar. Na cabeça um chapéu de aba curta acentua o ângulo do rosto. De frente a 

um sobrado colonial, apresenta-se eu me chamo Dermeval Lopes de Lacerda, na 

intimidade Mestre Leopoldina,  e solta uma estrondosa gargalhada. Estes passos 

teceram enredos entre a Cidade de Deus, o cais do Porto e as ruas da Lapa  no 

período de 1933 à 2007, na cidade do Rio de Janeiro.   

e  Cidade de Deus bairro periférico, construído na década de 60, como parte da 

política de remoção de favelas das outras partes da cidade. Este território, como 

tantas outras áreas suburbanas,  periféricas e regiões centrais  ocupadas 
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predominantemente por populações de baixa renda, possuem uma conformação 

espacial que  lembra os relatos das Chácaras de Santo Antônio no trajeto Cidade 

Baixa- Carmo.  Estas áreas sugeridas por hora sem coordenadas espaço- tempo fixas,  

figuram uma zona de convergência de outros personagens capoeiras, tais como 

Mestre Doutor João Pequeno de Pastinha, cuja casa localiza-se na Fazenda Coutos, 

bairro periférico da cidade de Salvador; Mestre Waldemar da Paixão, cuja ligação com 

o bairro da Liberdade em Salvador, acabou por desdobrar-se na denominação 

Waldemar da Liberdade entre os anos de 1940 e 1960 (personagem articulador de 

outros fluxos desta cartografia); Mestre Pastinha residente do sobrado n. 19, 

Pelourinho, quando este bairro ainda arranjava-se como cortiço e território da 

marginalidade (evento relatado noutras linhas cartográficas)   

Liberdade, Fazenda Coutos, Cidade de Deus, Pelourinho até 1980,  territórios opacos, 

onde se espacializam  alguns modos de habitar, de trabalhar, de criar vínculos entre 

moradores- vizinhos, partículas de afetos incorporadas na própria constituição destes 

personagens no mundo da capoeiragem.  

e Zumbi líder do quilombo dos Palmares, território forjado a partir da fuga de negros 

escravos da lavouras açucareiras a partir da segunda metade do século XVI, na região 

da Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco. Tornou-se o símbolo do movimento 

pelo fim da escravidão no Brasil colônia, cujo modo de produção- econômico era o 

grande latifúndio, destacando-se a vida rural nesta conjuntura.  Zumbi, 

segmentaridade que provoca a vibração de partículas de luta, de revolta, de 

inconformismo,  afetos produtores da máscara capoeira- resistente:  

Alguém me disse 
pareço Ganga Zumbi 

Foi o Rei lá dos Palmares 
Todos já me disseram 

Que na outra encarnação 
Eu era rico e muito rico  

Tinha até grandes fazendas e  
Um grande canavial  

Que eu era um bom patrão  
Só mulher eu tinha 9  

Com idade variada  
Mas agora o que eu tenho 

Nem sequer tenho casa pra morar  
E nem dinheiro pra gastar 
Mas tenho a graça divina 

Que é a minha companheira 
E essa grande amizade  
Dentro do meu coração  
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Esta ladainha é cantada por Mestre Leopoldina, no filme A Fina flor da 

malandragem, e por vários capoeiristas no início de rodas pelo mundo afora. O vetor- 

resistência é evocado na figura heróica de Zumbi, na semelhança que cada 

capoeirista instaura no canto e na imaginação e numa conexão por muitas vezes 

citada tanto pela historiografia como pelos folcloristas e pelos mestres de capoeira. 

Entretanto, alguns autores interceptam esta instância do mito de resistência, 

absolutamente incorporado às matérias de expressão da capoeira, e questionam 

acerca da ligação da capoeira e de Zumbi. Será mesmo a capoeira uma prática de 

escravos refugiados nos quilombos, preparando-se para um enfrentamento corporal  

com seus adversários?   

A versão assimilada pelos folcloristas tem uma associação com a  etimologia  

do termo capoeira no tupi- guarani, cujo significado é mato ralo, extinto. Uma espécie 

de clareira na mata, utilizada pelos escravos para a prática das gestualidades e 

movimentos, identificados posteriormente por capoeira.  

Tendo como mestra a mãe natureza, notando nas brigas dos animais marradas, 
coices, saltos e botes, utilizando-se das estruturas das manifestações cultuais trazidas 
da África (como, por exemplo, brincadeiras, competições, etc. que lá praticavam em 
momentos cerimoniais e ritualísticos), dos vãos livres que aqui abriam no interior das 
matas e capoeiras, os negros criam e praticam uma luta de autodefesa para enfrentar 
o inimigo (...) As capoeiras, mato onde se entrincheiravam e exerciam seus treinos, 
emprestavam-lhes o primeiro nome: capoeira. (AREIAS, Almir apud  SOARES, 1994: 
19)  

Entretanto, alguns estudos apontam para as incoerências inclusive geográficas 

destas relações. Uma mata fechada seria mais adequada para um esconderijo, num 

terreno acidentado e não plano. Somando-se a este questionamento, tem-se a 

ausência de evidências  quanto a  ocorrência desta prática em períodos seguintes, nas 

imediações do local onde se territorializou o Quilombo dos Palmares e esta remota 

capoeira. As pesquisas no campo da história revelam que a capoeira se trata de um 

fenômeno urbano, fortemente evidenciado no Rio de Janeiro no século XIX. (MELO,  

2001). As investigações do arquiteto Adolfo Morales de Los Rios filhos dão pistas 

sobre a relação entre capoeira e vida urbana.  

 

A capoeira era derivado de caapo, do tupi guarani que significava buraco de palha, 
buraco de mato. Assim, o cesto era caapo e seu carregador – já na linguagem do 
invasor europeu – era o “eiro”. Desta forma, na linha de raciocínio do arquiteto 
argentino radicado no Brasil, “capoeiro” era o cesto utilizado pelos escravos urbanos, e 
“capoeira”, o carregador do cesto. (SOARES, 2004: 51)  

Esta inferência relaciona a capoeira à vida cotidiana dos escravos urbanos, 

também conhecidos como escravos de ganho. Eles ocuparam as ruas de cidades 

economicamente importantes no  período escravista como Rio de Janeiro e Salvador, 
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especialmente a partir do século XIX. A rua, neste contexto,  era um espaço de disputa 

por trabalho, de trânsito intenso de escravos e escravas carregadores, vendedores, 

estivadores, prestadores de pequenos serviços de toda ordem, de celebração, de 

rodas de batuques, de danças, de efervescência urbana. De acordo com algumas 

abordagens historiográficas, este seria o campo de forças de onde emergiu a 

capoeira,  enquanto prática de disputa, mas também de lazer e ludicidade.      

Ainda sobre a ladainha cantada por mestre Leopoldina, destacam-se  

ambigüidades de um sonho resistente povoado de hegemonias. Zumbi aparece 

vinculado à pretensões latifundiárias e à sociedade paternalista- machista, onde a 

figura do homem situa-se num eixo central, possuidor do poder de decisão, podendo 

arrebanhar inclusive 9 mulheres com idades variadas.  

O vetor-resistência no nosso campo de forças não se restringe à figura de 

Zumbi. Percorre outras matérias de expressão decorrentes das perspectivas sociais, 

econômicas, culturais vivenciadas pelos escravos de ganhos e grande parte da 

população dos centros urbanos, no contexto citado, tais como libertos, brancos 

desbastados, crioulos, imigrantes pobres. Como veremos adiante, todos estes são 

segmentaridades do agenciamento capoeira neste e/t.  

A capoeira-resistente vinculada à capoeira escrava são territorialização deste 

emaranhado de segmentaridades, num contexto e/t distinto da contemporaneidade. 

Diante de tantas transformações, como se re-territorializa este vetor-resistência nas 

práticas atuais da capoeira? Esta questão permeia toda discussão e talvez nossas 

reflexões acenem algumas vibrações deste vetor.  

 

e  Mestre Bimba, Manoel dos Reis Machado, baiano de repercussão mundial por ter 

engendrado a territorialização da  capoeira- esporte, ao instituir a Luta Regional 

Baiana, por volta de 1928 (ABIB, 2009). “Fica assim lançado o desafio aos que 

praticam e conhecem a capoeiragem como também a qualquer outro lutador (jiu-jitsu – 

etc). Os enfrentarei com a minha capoeira.” (catálogo Vem Jogar Mais eu Camará 

apud jornal A Tarde, 16/ 03/ 1936) 

É o momento que a capoeira entra noutros território, os  ringues e as 

academias.   Neste processo, Mestre Bimba exerce um papel central ao sistematizar o 

repertório da capoeira, inserindo golpes de outras lutas marciais na intenção de torná-

la mais eficiente. Trata-se da formulação de métodos de ensino e sistemas de 

graduação, que impulsionaram um movimento de des-territorialização da capoeira-

vadia, criminosa e ilegal para reterritorializá-la sobre a égide da identidade brasileira.  

Este personagem transitou entre os ringues, territorializados especialmente no 

Parque Odeon,  na Praça da Sé em Salvador; entre os terreiros de candomblé e as 
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rodas de Batuque, de onde extraiu matérias de expressão também introduzidas na 

Luta Regional Baiana; e  entre as academias, territórios onde se engajaram outros  

personagens, como universitários e classes abastadas da sociedade soteropolitana, 

até então praticamente ausentes deste campo de forças.  

 

Na década de 40, recusou radicalmente a prática da capoeira no ringue, chegando a 
afirmar nos jornais que esta prática no pugilato é a barbárie que atrairia a reação dos 
espectadores e a intervenção policial. Apresentou-se com seu grupo no palácio do 
Governo da Bahia para o governador Juracy Magalhães e para o presidente Getúlio 
Vargas, em 23 de junho de 1953 quando este declarou que “a capoeira é o único 
esporte verdadeiramente nacional.” Em 1955, foi a Fortaleza apresentar-se com seu 
grupo no Teatro José de Alencar. Participou, em São Paulo, da festa de inauguração 
da TV Record, em 1956, apresentando-se também no Maracananzinho e no ABI, no 
Rio de Janeiro, no mesmo ano. (ABIB, 2009: 56) 

Estes acontecimentos estão situados no limiar do processo de des- 

territorialização acima mencionado. Inscrevem-se na conjuntura política do Estado 

Novo presidido por Getúlio Vargas, cujo posicionamento estrategicamente fundado 

sobre um nacionalismo- populista, operou ações e discursos de aproximação das 

diversas manifestações populares brasileiras, entre estas as de origens africanas. 

Neste processo, retirou da ilegalidade em 1937  práticas como o candomblé e a 

capoeira e submeteu-as a dispositivos de vigilância e de funcionamento em espaços 

fechados. (ABIB, 2005)  

Nesta conjuntura percebe-se a tensão entre molar e molecular, a partir da 

negociação entre capoeira e instituições públicas. A capoeira- ilegal- ordinária 

(Certeau,1994) assimila matérias de expressão de outros estratos,  racionalidades 

hegemônicas no sentido da estratificação em sistemas de valor corporais, 

hierárquicos, institucionais. Neste campo de forças a tríade saber- poder- modos de 

subjetivação traça uma linha de sedimentação, cujo movimento processa abalos e 

crises na perspectiva da produção do novo, da reinvenção de si mesmo. 

Do ponto de vista das  micropolíticas, não se trata de uma cooptação absoluta, 

donde a emergência do vetor- espetáculo anula a pulsação do vetor- resistência. Uma 

mudança de direção, de natureza e de substratos efetiva-se por certo, donde um 

processo disparado no âmbito das práticas moleculares e ordinárias insere-se nas 

instâncias molares. Afecções mútuas entre poderes, saberes e modos de subjetivação 

e a simulação de outros territórios existenciais, capoeira-identidade nacional e 

capoeira-esporte.  
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e Guarda Negra33, organização de caráter político formada  por capoeiras na cidade 

do Rio de Janeiro, que relativiza a compreensão dos vetores poderes e contra-poderes 

ao  revelar a complexidade de embates engendrados por esta coletividade neste 

período. Esta articulação emerge de um tenso contexto político, marcado pela 

transição da Monarquia para a República e pelo aprofundamento da questão racial, 

haja vista a proximidade dos episódios da Guerra do Paraguai34 entre 1864  e 1870,  

da  Lei do Ventre Livre, 1871 e da Abolição, 1888.   

Este campo de forças é entrecortado pelos partidos liberal, conservador e republicano 

e pelas distintas formas de inserção política cunhadas pelos capoeiras,  seja através 

da formação de grupos, como as maltas35, tendo destaque os Nagoas, os Guaiamuns 

e a Flor da Gente36, ou pela atuação isolada na capangagem política ao longo do 

século XIX.  

 
À semelhança dos boxers na Inglaterra, tivemos excelentes capoeiras nas eminências 
da política ... ao seu ombro tisnado escorou-se até há pouco tempo o Senado e a 
Câmara, para onde, à luz da navalha37, muitos dos que nos governaram subiram. 
(MORAES, Filho apud SOARES, p. 185, 1994)   
 
Valente cabo de guerra eleitoral. Apesar de quebrantado pelos anos, em ocasião de 
sarilho mostrava suas habilidades. Quando desconfiava do voto de algum eleitor, 
punha-se a berrar: é fósfi, é fósfi! Dava princípio ao rolo e o sujeito não 
votava.(FAZENDA, Vieira apud SOARES, 1994: 185) 

Nestes agenciamentos fica nítida a interceptação das questões políticas 

desenroladas nos altos comandos do Império e as maltas de capoeira, ou capoeiras 

                                                 
33  A Guarda-Negra é um instituição decisiva na complexa trama política que articula os capoeiras aos 
diversos partidos políticos   em fins do século XIX. Trata-se, portanto, de um tema que extrapola os limites 
deste trabalho, cuja  pretensão historiográfica é  apenas esboçar  o campo de forças- capoeira  
tencionado por todas as suas margens; e abordar a  heterogênese dos  processos relacionados aos 
vetores poder e contra-poder na atuação dos personagens capoeiras. Portanto, nossa reflexão sobre a 
guarda- Negra não alcança os subterrâneos deste  processo de disputa,  para tanto ver SOARES, Carlos 
E. Líbano e Da Flor da Gente à Guarda Negra: os capoeiras na política imperial p. 185- 297 in A 
negregada instituição: os capoeiras no Rio de Janeiro. 1994. 
34 A guerra do Paraguai é um episódio provocador de uma inflexão no lugar ocupado pelos capoeiras 
numa perspectiva social. Sobre este assunto ver SOARES, Carlos E. Líbano Tempo da Glória p. 190- 
196 in A negregada instituição: os capoeiras no Rio de Janeiro. 1994 
35 De acordo com Soares, a malta de capoeiras é a unidade fundamental da atuação dos praticantes da 
capoeiragem. Formada por três, vinte e até mesmo cem indivíduos, a malta era a forma associativa de 
resistência mais comum entre escravos e homens livres pobres no Rio de Janeiro da segunda metade do 
século XIX. Para saber mais sobre o assunto ver SOARES, Carlos E. Líbano Negregada instituição: os 
capoeiras do Rio de Janeiro. 1994 
36 Sobre a forma de atuação, a contextualização histórica, as relações com a geografia escrava, e muitos 
outros aspectos importantes para a compreensão das maltas de capoeira  ver SOARES, Carlos E. Líbano 
Dos Nagoas e Guaiamus: a formação das maltas p. 39- 95 e Da Flor da Gente à Guarda Negra: os 
capoeiras na política imperial p. 185- 297 in A negregada instituição: os capoeiras no Rio de 
Janeiro. 1994 
37 A navalha foi um instrumento intimamente relacionado ao universo da capoeiragem, inserido pela  
participação dos imigrantes portugueses  na composição social da capoeira. Sobre o assunto ver: Dos 
Fadistas e Galgos: os portugueses na capoeira. p. 151- 184 in A negregada instituição. 1994 
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isoladamente, confirmando a intensa participação política destas e justificando a 

expressão Partido Capoeira proposta por Soares,:  

Para nós o Partido Capoeira não é um grupo específico, com determinado número de 
membros. Ele significa um método, uma forma de fazer política. Esta forma de atuação 
política teria duas características básicas: a primeira estaria ligada ao espaço onde 
esta atuação teria lugar. Este espaço era a rua, a praça pública. Esta política na rua 
estava dirigida, pensamos nós, não somente ao grupo adversário que se pretendia 
coagir, mas ao restante da sociedade. Para essa havia uma mensagem que se 
pretendia passar, mensagem esta ligada a formas de identidade, e uma presença no 
contexto político dominante. A política de rua dos capoeiras era, desta forma, uma 
leitura e uma prática invertida da política fechada dos gabinetes. A segunda 
característica era a autonomia que o Partido Capoeira mantinha  frente às 
agremiações. Por mais que acentuemos a ligação que unia capoeiras e políticos 
conservadores, temos que ter claro que a reprodução do grupo e sua existência 
enquanto fonte de poder não estava nas mãos dos chefes políticos. (SOARES, 1994: 
219)  

A ambigüidade das relações entre os capoeiras e os partidos políticos incitam 

questionamentos referentes ao próprio vetor-resistência neste campo de forças, a 

medida que desconstrói a idéia de capoeira enquanto resistência aos poderes 

hegemônicos, nas figuras dos feitores, senhores de escravos e polícia,  numa leitura 

dual e totalizante. E insere as relações de resistência na perspectiva das 

micropolíticas e dos processos de singularização.  

A formação do Partido Capoeira, assim como das demais instituições citadas 

são invenções de modos de sociabilização atrelados a modos de politização, 

absolutamente disruptivos no contexto da escravidão urbana do século XIX. A 

autonomia destas organizações e as possibilidades de espraiamento das suas 

enunciações e  práticas dada sua relação com o espaço público efetivam a lógica dos 

enredamentos moleculares.   

Os processo engendrados no molecular, nos domínios das linhas de 

singularização penetram nas estratificações molares, e estas também passam a 

interferir nos modos de negociação de interesses e  objetivos  no nível molecular. A 

aproximação entre estes dois estratos ocorre num contexto de forte repressão por 

parte da sociedade em geral, contra a prática da capoeira e uma série de outras 

formas de agrupamento, de sociabilização, de criação de mundos e máscaras. 

Territórios existenciais, forjados pela população escrava, crioulos, brancos 

desbastados, imigrantes portugueses, trabalhadores livres, escravos libertos, entre 

outros.   

Um agrupamento heterogêneo dissidente de uma ordem econômica- social- 

cultural hegemônica, que, entretanto não se fixava num ponto constante nestas 



92 

 

relações de poderes- saberes- modos de subjetivação. As passagens entre os vetores 

poderes e resistências são constantes e não cessam de redefinir os contornos dos 

inimigos dos capoeiras, negando, portanto a idéia de um inimigo fixo e unilateral.  

Os capoeiras inseriam-se no meio de vida urbano, sob a insígnia do conflito, 

seja contra seus senhores, a polícia, os militares, outros capoeiras, trabalhadores 

livres, escravos. Ao mesmo tempo adentraram os meandros destas mesmas 

instituições, ao prestarem serviços escusos para seus próprios senhores, configurando 

uma espécie de braço armado clandestino; ao formarem um corpo secreta da polícia, 

executando sobre sua anuência serviços que não poderiam ser realizados pelo corpo 

oficial; ao interferirem nos processos políticos como capangas, instituindo temíveis 

exércitos eleitorais; ao arrebanharem capoeiras pertencentes às famílias ilustres; e ao 

ingressarem oficialmente nos cargos militares do exército e da marinha.  

Enredamentos moleculares, como a experiência da Guarda Negra articulados 

às organizações molares como as corporações militares e as elites políticas da Corte  

produzem e são produzidas por estratégias de legitimação de saberes- poderes. Os 

capoeiras não conformam uma coletividade coesa,  portanto, como pensá-la neste 

campo de forças? Em que circunstâncias resistiam? As entrelinhas que desvendam 

estes processos não cabem nesta discussão, mas na intenção de aprofundar na idéia 

de oscilação freqüente do vetor- resistência e interrompe-se esta segmentaridade com 

uma colocação de Soares:  

  Assim, o lúdico  se somava ao político, e capoeira retinha os dois significados – a 
festa, a brincadeira- e a violência. Violência esta que, ao contrário do que uma longa 
literatura da vida escrava cristalizou, não se dirigia somente contra os representantes 
da ordem escravista, fossem os senhores ou membro do aparato repressivo do 
Estado, mas também contra seus iguais, escravos, negros libertos, brancos pobres, 
participantes de outras maltas. Estes seriam, na realidade, as grandes vítimas das 
maltas – outros capoeiras. (SOARES, 1994: 66)  
 
e Lapa território de disputa na geografia da capoeira38 definida na cidade do Rio de 

Janeiro por grupos de capoeiras rivais. Esta geografia da capoeira está, logicamente, 

ligada ao que denominamos geografia escrava da cidade, que é a complexa rede de 

redutos e locais de trabalho que os africanos e crioulos teceram ao longo de um 

século de escravidão negra, no Rio, e que envolve o mapa da cidade elaborado pelas 

maltas e escravos capoeiras (SOARES, 2004: 169) e Lapa território da pulsação do 

vetor- espetáculo na contemporaneidade, donde a expressão economia da cultura 

viabiliza um tipo de ocupação e produção de cidade para o entretenimento. 

                                                 
38 Para uma abordagem complexa da historiografia da capoeira no Rio de Janeiro nos ver SOARES, 
Carlos E. Líbano A capoeira escrava e outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro (1808-1850) 
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Percorreremos a Lapa- território de disputa, dada sua relevância para 

compreender o vetor-resistência no campo de forças- capoeira.  

 
Os gritos característicos- entra Espada! entra Marinha! – eram formas de desafio às 
maltas adversárias, no caso, aquela (Espada) que controlava a região da Lapa, e a 
outra (Marinha) era tradicional adversária guaiamu da zona portuária da freguesia de 
Santa Rita. (SOARES, 1994: 60) 

A cidade do Rio de Janeira foi designada por cidade esconderijo ou cidade 

negra (CHALHOUB, Sidney apud SOARES, 1994) dada as diversas formas cunhadas 

por escravos, libertos, crioulos para se apropriarem do ambiente conflituoso das  ruas 

enviesadas, mau iluminadas e vigiadas durante o século XIX. A terrritorialização das 

múltiplas singularidades forjadas pelos capoeiras operaram um efetivo estriamento do 

Rio de Janeiro. Cada território compreendia o domínio específico de um grupo, com 

modos de defesa e demarcação pautados numa ética da valentia, da violência, do 

afrontamento, da disputa, da força vinculados ao repertório corporal- gestual- 

simbólico da capoeira.  

Áreas significativas da cidade eram regidas por códigos de aproximação e de 

pertencimento, com sérias restrições quanto ao acesso de determinados grupos com 

relação aos territórios alheios. Desta relação entre as maltas e as freguesias no Rio de 

Janeiro derivou um conjunto de denominações das primeiras relativas às 

territorializações de poderes-saberes, tais como “Cadeira de Senhora” da freguesia de 

Santana; “Três Cachos” da freguesia de Santa Rita; “Franciscanos”, de São Francisco 

de Paula; “Flor da Gente”, da Glória; “Espada”, do Largo da Lapa; “Guaiamu” da 

Cidade Nova; “Monturo”, da praia de Santa Luzia. (MORAES, Filho apud SOARES, 

1994: 40)  

As fronteiras em determinados casos eram intransponíveis às facções rivais, 

como o caso que envolveu um capoeirista famoso, cuja denominação também traz a 

tônica  territorial: o Pinta- Preta da Lapa. Era dia 6 de janeiro de 1870, e vários grupos 

de músicos celebravam pelas ruas estreitas a chegada dos Reis Magos. A prática de 

ataques e investidas de capoeiras durante os dias de festa era comum, em virtude da 

facilidade de fuga nestes dias de multidão nas ruas, além de ser uma ocasião com 

notória visibilidade para o encantamento das máscaras de   “valentes”.  

Nesta ocasião, de acordo com Soares: 

 
Uma dessas bandas de música saía da área central, sendo dirigida por um tal 
Reginaldo. Ao se aproximar do bairro da Lapa, o grupo foi atacado por capoeiras da 
malta local (Nagoa), liderados por Antônio José de Azevedo, temido chefe de 
capoeiras, mais conhecido como Pinta- Preta da Lapa. Ele pertencia à Guarda 
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Nacional, e estava a serviço na freguesia da Lagoa. Na luta que se sucedeu, ficou 
ferido o menor Eduardo Felício, que prestava serviço no Arsenal da Marinha, na ilha 
das Cobras.  
No dia seguinte, encontraram-se num botequim, Manuel Maria Trindade, vulgo 
Manduca do Tambor, José da Silva Balão, Prudêncio José Ferreira, e Antônio 
“Moleque”, mais conhecido como Antônio capitão. Eles pertenciam à malta de 
capoeiras ligada à Sociedade de Reis (como eram chamadas estas bandas  musicais), 
atacada pelos capoeira da Lapa, e só pensavam numa forma de vingar a afronta.  

O desenrolar da história é relatado minuciosamente por Soares, cujo desfecho 

é o assassinato de Pinta- Preta da Lapa por  Manduca Trindade, numa emboscada:  

 
Num ardil previamente combinado, eles apitaram aos policiais e estes chegaram 
rapidamente, agindo os capoeiras de Manduca Trindade, ou guaiamus, como 
auxiliares da polícia na prisão dos turbulentos. Para coroar a trama, a polícia prendeu 
no dia seguinte um certo Seabra, que nada teve com a história, como principal 
acusado de matar Pinta- Preta. (JORNAL DO COMÉRIO- 1872 apud SOARES, 1994: 
259- 269)  

 Nesta passagem, capoeiras e polícia aliaram-se, entretanto, noutros episódios 

deste período pós-guerra do Paraguai,  era recorrente o desprezo por parte dos 

soldados e militares da Guarda Nacional, com relação à autoridade policial. A 

participação de capoeiras na Guarda Nacional, importante força militar brasileira 

durante a referida guerra, provocou uma vibração no vetor-poder, produzindo matérias 

de expressão com potência de encantamento das máscaras de “o herói nacional”. 

Este evento sinaliza a aproximação entre as instâncias da ordem e da desordem e as 

inflexões do vetor-resistência nas territorializações da capoeira no Rio de Janeiro do 

século XIX.  

 O estriamento do território da cidade do Rio de Janeiro pelas maltas de 

capoeira compreende um processo de territorialização dos vetores poder e resistência.  

Estes processos eram potencializados pelo próprio ambiente das ruas, onde a  disputa 

pelo trabalho, por diferenças entre etnias africanas, por posições políticas, por 

legitimidade religiosa, por instituição de lideranças, por mulheres equacionavam 

múltiplas instâncias da micropolítica cotidiana.  

Estas micropolíticas eram entrecortadas por estratégias de emancipação, 

cunhadas nos processos de autonomia política engendrados no cotidiano e 

espacializados no território e pela instituição de um vetor-força paralelo, tamanha 

abrangência das suas ações e inserção, numa perspectiva urbana, de suas práticas. 

Estas se conectam as estratégias microfascistas, estratificadas em regras de 

conduta com grupos rivais e entre os membros de uma mesma facção, em modos de 

legitimação do pertencimento e em categorias hierárquicas, que não comportam 
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lascas dissidentes. O tênue limiar entre a emancipação e os microfascismos, já 

pontuados na reflexão de Guattari, assinala o inestancável fluxo operado entre as 

linhas de estratificação e de singularização no campo de forças em questão.  

 

e Porto, nas elaborações de Soares acerca das características deste território na 

capital do Império, portal do atlântico, local em que o Rio de Janeiro se encontra com 

todo mundo atlântico em ebulição.  (acessado em http://www.youtube. com/watch). O 

Porto citado pelo autor apresenta configurações técnicas, espaciais, profissionais, 

culturais, históricas absolutamente distintas dos portos contemporâneos, onde a 

presença de trabalhadores é relativamente pequena, e o trabalho braçal foi substituído 

pelos guindastes. Outros fatores re- significaram as funções destes territórios no 

contexto urbano, especialmente aqueles relativos à diversificação e aprimoramento 

dos meios de comunicação e circulação de informações, mercadorias e pessoas.  

No Portal do Atlântico a ebulição era causada por uma densidade enorme de 

homens jovens, aptos para o trabalho de cargas pesadas, denominados de  

estivadores. Entre os séculos XIX e XX, escravos e homens pobres de toda ordem, 

como  brancos desbastados, crioulos, libertos e imigrantes ocupavam-se deste 

trabalho. As práticas cotidianas territorializavam, portanto, matérias de expressão de 

etnias africanas diversas, de imigrantes e marinheiros estrangeiros de diversos países 

tais como, portugueses, italianos, espanhóis, holandeses, argentinos, belgas39; de 

escravos e marinheiros  provenientes de outros portos, como Bahia e Pernambuco.  

Configurava-se uma zona de intermezzo por onde entravam e saíam 

informações, mercadorias, práticas, criminosos, lideranças políticas, fugitivos, num 

efetivo sentido de trocas e de negociação entre as diferenças e, por conseguinte, de 

disputa diária por trabalho, território, saberes-poderes.  Território opaco onde se 

articulavam boemia, prostituição, feiras e capoeira, tal como nos relata Dias:   

 
Segundo Geraldo da Costa Leal, nas proximidades deste imenso areal, também 
chamado de “areal de docas”, “pessoas desvalidas construíram (...) casebres cobertos 
com imensas telhas de zinco enferrujadas, conseguidas em restos de incêndios e de 
casas velhas demolidas”e, na sua vizinhança surgiu a feira do Sete que o povo insistia 
em transformar em feira permanente, apesar das posturas municipais só admitirem o 
funcionamento de feiras móveis nos dias de sábado. Pelos escritos de Mestre 
Noronha, a feira do Sete era um lugar “perigoso”, onde havia capoeira e grande 
“concentração de desordeiro”. O areal era também um local onde os malandros, os 
Capitães de Areia, os boêmios conversavam pela tarde calorenta e jogavam ronda. 

                                                 
39 Sobre a participação de imigrantes na capoeira ver SOARES, Carlos E. Líbano A capoeira escrava e 
outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro (1808-1850), 2002. 
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Este ambiente era sujo, lamacento, sem iluminação e policiamento adequado, 
abrigando ainda as feiras de Água de Meninos e da Praça Marechal Deodoro, a antiga 
Praça do Ouro, todas muito criticadas pela imprensa. Nessa região chegavam 
diariamente navios, barcos e saveiros vindos especialmente do Recôncavo, mas 
também de outras cidades do estado, do Brasil e do mundo, trazendo mercadorias, 
pessoas em busca de trabalho, viajantes, e, sobretudo marinheiros. (DIAS, 2006: 43) 

Entre as opacidades deste território, percebidas neste relato, estavam os 

capoeiristas  Caboclinho,  carregador no Cais do Porto Julião; Nozinho Bento, 

conhecido como  Mestre Bentinho,  africano e capitão da Companhia de Navegação 

Baiana que ensinou a capoeira a Mestre Bimba; Aristides Cabeçada Mortal,  

carregador do Cais Dourado, do Pilar e do Carvão; Gregório da Cruz estivador 

noticiado como arruaceiro e desordeiro;  Juvenal Hermenegildo da Cruz pacato e 

modesto estivador; Pessoa Bababá, marinheiro da Marinha Mercante e discípulo de 

Mestre Pastinha; o próprio Mestre Pastinha, que ingressou na Marinha aos 12 anos 

onde foi professor de capoeira;  Samuel Querido de Deus, saveirista no mar do 

Recôncavo que  morava no seu próprio barco no Porto da Bahia;   Totonho da Maré 

estivador de cais; além dos saveiristas do Recôncavo como o lendário  Besouro 

Mangangá, e Siri de Mangue; além de Gerson Quadrado, saveirista da Ilha de 

Itaparica que transportava cal para a Feira de Água de Meninos (ABIB, 2009). 

Todos estes personagens praticaram a capoeira na Bahia durante o século XX, 

num período em que as partículas crime, violência, armas, punhais, prisões, 

arruaceiros, perseguições faziam vibrar as máscaras de gatunos, desordeiros e até 

mesmo facínoras neste território existencial. Quando as territorializações desta prática 

davam-se entre os momentos de folga do trabalho e as diversões noturnas, nas ruas, 

na rampa do Mercado Modelo, nas imediações do cais do Porto espraiando-se  por 

várias regiões do centro antigo de Salvador.   

Os marinheiros são personagens importantes neste enredo, pois tanto eram 

capoeiristas, como seus adversários por contendas relativas às meretrizes, às 

adversidades de um cotidiano permeado por  uma ética da sagacidade, da valentia e 

da violência e a muitos outros impasses. Estes personagens nos remetem a um 

estivador de outro território, o Porto do Rio de Janeiro do século XX, Mestre 

Leopoldina, nossa primeira conexão neste emaranhado de linhas.   

 

e  a ‘fina flor da malandragem’ é uma  expressão praticamente intraduzível para outro 

idioma tamanha a relevância do contexto de onde emergiu sua significação. Fala-se 

da malandragem e dentro desta, da fina flor, uma espécie de nata, de distinção, um 
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mérito atingido por determinado modo de sentir, de caminhar, de vestir, de namorar, 

de morar, de falar, no contexto urbano brasileiro desde o século XIX.  

 O sistema de valores vinculado à malandragem40 apresenta zonas de  

confluência ao da capoeira. Ambos permeiam universos psicossociais ambíguos, 

situados nos interstícios da ordem e da desordem, da subversão e da estratificação.  

Malandragem sobrecodificada como dispositivo para o ócio, a mentira e o crime, 
aptidão para objetivar o sucesso pervertendo a normalidade das regras contratuais, 
vocação para seduzir e enganar... No período da higienização e eugenia das grandes 
cidades no início do século XX malandragem vincula-se à malandro, vadio, 
vagabundo, capoeira, cáften, prostituta, bicheiro, ladrão, ciganos, biscateiro, 
anarquista, desordeiro, todos obstáculos da cidadania e enquadrados nas classes 
perigosas. (MELO,  2001: 188- 190)  

 

O processo de sobrecodificação dos vetores singulares numa única e 

homogênea categoria, a malandragem, intenta arrasar as ondulações e rugosidades 

de um relevo tão acidentado. Nas ditas classes perigosas do início do século XX, 

poderiam ser enquadrados os capoeiras-estivadores, as maltas de capoeira do Rio de 

Janeiro, os escravos- urbanos, os imigrantes trabalhadores dos portos, os moradores 

das Chácaras de Santo Antônio e da Cidade de Deus, segmentaridades  exploradas 

nesta cartografia em distintos e/t.  

Malandragem e capoeiragem, territórios existenciais sobrepostos cujos 

contornos borram-se desde o período em que gatunos, desordeiros, arruaceiros e  

malandros eram sinônimos de capoeiras. Neste campo de forças, opacidades tornam-

se focos iluminados e incorporados aos modos de subjetivação hegemônicos. Os 

movimentos de des- re- territorialização da capoeira-crime para a capoeira-identidade 

nacional, também operam nos territórios existenciais mobilizados pela malandragem.  

No entanto, estes movimentos não equalizam em absoluto as rugosidades das 

classes perigosas. É recorrente o entrecruzamento de territórios opacos, periféricos ou 

não; as manobras de ocultamento destes; a anulação da sua inserção urbana e 

política e por fim, os enredamentos malandros, no sentido das micropolíticas como 

possibilidade de subversão destas manobras hegemônicas.   

Ainda assim, no movimento de trocas inestancáveis promovido por esta 

cartografia, a ‘fina flor da malandragem’ encontra um equivalente nos sistemas de 

valor universais ‘the first rose of street winsdon’, e este deslocamento da expressão- 

contexto passa a resignificar a malandragem dentro dos fluxos virtuais. É possível ser 

malandro sem sequer ter adentrado as zonas conflitivas da Cidade de Deus, do Cais 

 
40  Sobre uma contextualização histórica  da malandragem ver Melo, Ana Paula de Jesus Ensaio para 
uma genealogia da suspeição nacional: capoeiras, malandros e bandidos. 2001. 
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do Porto, das rodas de capoeira da rampa do Mercado Modelo, das rígidas fronteiras 

das freguesias das cidades do Rio de Janeiro imperial, das Chácaras de Santo 

Antônio?  

A ‘fina flor da malandragem’, assim como tantas máscaras cunhadas nos 

domínios do absoluto local espraiam-se pelo global relativo. Este movimento 

despotencializa as possibilidades de invenção de si esquivando-se de uma ética-

estética e política hegemônicas? Talvez, este seja outro modo de formular nossas 

questões sobre os vetores-espetáculo e resistência. Continuemos em nossas 

explorações.   

 

e  Casarão n.19 Pelourinho, território estratificado pela lógica do ocultamento, da 

produção de luminosidades a partir de intervenções segregacionistas, como a 

empreendida pelo IPAC, em 1973. e território estratificado a partir da emergência da 

capoeira da linhagem41 de Pastinha, a partir de 1941, num cenário hegemonicamente 

configurado pela capoeira- esporte e pela capoeira- folclore na Bahia. A sobreposição 

evidente do molar e do molecular neste território revela um fluxo tenso, por onde 

passam os vetores da resistência e do espetáculo incessantemente.  

Casarão inserido no Pelourinho, bairro central de Salvador, na década de 40 

ocupado por população de bairro renda, por grupos culturais ligados aos blocos afros 

e à música, por prostitutas, e por diversas categorias enquadradas nas classes 

perigosas citadas anteriormente. Território sobrecodificado pela cartografia do 

urbanismo como área de risco, de criminalidade e prostituição, justificativas 

hegemônicas quando se trata do ocultamento. A capoeira por vezes encontra canais 

de efetivação das suas intensidades-singularidades nestes territórios, imbricando-se 

às opacidades e  ambigüidades presentes nestes modos de morar, de estabelecer-se 

profissionalmente, de socializar, de divertir, de caminhar, de ocupar o espaço público, 

e etc.   

No andar térreo uma barbearia e no salão superior do sobrado, o Centro 

Esportivo de Capoeira Angola, mobilização potente de desdobramentos no território 

existencial capoeira-angola. Território referenciado por todos os mestres da velha 

                                                 
41 O termo linhagem é utilizado no sentido da gênese, de um eixo central, hierarquizado do qual se 
desmembram filiações, práticas referenciadas neste repertório-eixo definido como padrão. Na capoeira, 
as linhagens referem-se aos diferentes mestres que instituíram singularidades no tocante à prática, às 
regras, aos modos de tocar o berimbau, de definir a configuração da roda. As linhagem relacionam-se às 
estratégias de legitimação neste campo de forças e, portanto, são figuras instituídas no campo das 
hegemonias. Diante de uma multiplicidade de referências da capoeira angola, tem-se a linhagem de 
Pastinha, como uma hegemonia; e da capoeira regional, tem-se a linhagem de Bimba como outra 
hegemonia. 
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guarda da capoeira, onde circulavam turistas, intelectuais, como Jorge Amado, Pierre 

Verger e Carybé, moradores do Pelourinho e inúmeras outros personagens.  

Trata-se do território, onde a prática da capoeira-angola singularizou-se num 

formato de academia, a partir da atuação de Mestre Pastinha. Entidade molar no 

território existencial capoeira, referência hierarquizada, distinta, mítica e solene que, 

entretanto operava nos movimentos moleculares intrínsecos à condição opaca do 

território por onde circulava. Foi pintor, engraxate, entregador de jornais e até leão de 

chácara.  

Sua trajetória produziu matérias de expressão que abriram o território 

existencial capoeira para outras relações artísticas, ritualísticas, musicais e corporais. 

Ficou conhecido como o filósofo da capoeira angola, denominado de guardião desta 

prática por Jorge Amado. Os Manuscritos de Pastinha são uma invenção no sentido 

da produção singular de outras escrituras e linhas cartográficas neste campo de 

forças. Seus textos, poesias, relatos sobre experiência de vida e desenhos acerca da 

capoeira angola, configuram tanto uma linha de estratificação desta prática, como uma 

manifestação do vetor-resistência, no sentido da invenção de si, da singularização de 

corporeidades, musicalidades, rituais, enfim, inúmeros sentidos vinculados à capoeira.  

 

A capoeira é amorosa, é um hábito cortês que criamos dentro de nós. Uma coisa 
vagabunda.  (PASTINHA, 1988) 
 

O casarão do 19, onde a cortesia e a vagabundagem teciam outras tramas 

entre saberes- poderes- modos de subjetivação, torna-se ponto de referência da 

prática da angola, num contexto absolutamente criminalizado. Faz pulsar as vibrações 

do território existencial capoeira angola, que se encontrava recalcado e desencantado, 

com poucos praticantes e lugares onde se podia aprender. Os inúmeros mestres 

angoleiros ainda vivos na Bahia encontravam-se envelhecidos, desacreditados de uma 

vivência da capoeira realmente viável do ponto de vista social-profissional e cultural.  

É neste contexto que emerge outro personagem relevante no campo de forças 

em questão, Mestre João Pequeno, discípulo mais velho de Mestre Pastinha, ainda 

atuante na capoeira, já com 92 anos de idade (em 2008). Este personagem é uma das 

segmentaridades que conecta Forte de Santo Antônio Além do Carmo e Casarão n.19. 

Outras conexões efetivam-se entre estes dois territórios, à medida que ambos 

apresentam intrincadas relações entre os saberes-poderes urbanísticos e os 

concernentes à capoeira.   
 

Olha é o exemplo de Pastinha, vai se arrumar um espaço provisório, então pode se 
arrumar uma cafua pra ele, bota lá na cafua. Cafua é um quartinho, um lugar assim 
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inexpressivo do ponto de vista arquitetônico, e aí vai pegar, vai ter esse problema. 
(Fred Abreu,  entrevista, 2008)   

 

O Centro Esportivo de Capoeira Angola funcionou até 1973, quando o IPAC o 

interditou a partir de uma medida de despejo e desapropriação, para que ali pudesse 

ser instalado o Restaurante de categoria internacional Sesc- Senac, território 

codificado pela lógica do turismo. O casarão localizado ao lado da Igreja do Rosário 

dos Pretos, no largo do Pelourinho foi um dos primeiros imóveis a ser desocupado e 

restaurado no sentido de requalificar os edifícios ocupados por cortiços deste bairro. 

Tratava-se de uma política de intervenção pontual, distinta da proposta de intervenção 

numa área inteira, como aconteceu na década de 90 neste mesmo bairro.  

A saída de Mestre Pastinha do casarão n.19 estratifica outra linha dura na 

cartografia do urbanismo, construída sob a égide das hegemonias e do global relativo. 

Ignora-se as apropriações do absoluto local e empreende-se a alienação do território, 

anteriormente constituído pelo  sentido da emoção social e das singularizações 

ordinárias.  Mestre Pastinha, neste período, já com 86 anos, experiencia um momento 

limiar entre a autonomia, a dependência e a impotência, o desmantelamento de 

inúmeras partículas soltas, pulsantes, dada as condições da própria idade, da vida que 

levou e da ruptura provocada por esta intervenção.   

Neste acontecimento as estratégias de ocultamento transmutam-se em 

dispositivos de  memória institucionalizada. Na sala onde existia o Centro Esportivo de 

Capoeira, observa-se agora uma placa de acrílico nos moldes daquelas encontradas 

do Forte da Capoeira, onde se estratificam personagem e prática e onde se esvazia o 

sentido segregador desta intervenção.  

Entretanto, outras contingências reterritorializam o impasse entre ocultamento 

e visibilidade, no Forte de Santo Antônio Além do Carmo, onde o discípulo João 

Pequeno de Pastinha encontra brechas em 1982 para a constituição de outro território 

da capoeira. As explorações desta cartografia revelam o quanto estes processos de 

des- re- territorialização procedem por fluxos, não cessam de atravessar espaços-

tempos e esboçar outras linhas, e abrir outros planos de observação.  
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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 e provisório do momento em que foi registrada. Nesse sentido, a 

ação de cartografar 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 deste território 

existencial. 
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I I I .   L INHAS DE DIÁLOGOS 
 

A cartografia elaborada nesta investigação pode ser compreendida como um 

estrato, uma camada de linhas tramadas relacionalmente e orientadas por um 

determinado posicionamento político- estético- ético e urbanístico. Esta cartografia, 

enquanto estrato, encontra-se relacionada com as cartografias produzidas pelo 

urbanismo e por outros praticantes da capoeira envolvidos neste campo de forças. 

Nestas, as linhas de força podem assumir direções diferentes, mudar de natureza e de 

sentido, à medida que são tramadas a partir de outras lentes e planos de observação.  

As nossas lentes ao longo das linhas de trajeto e linhas de vida produziram um 

tipo de enquadramento sobre os estratos – capoeira, urbanismo e Forte-  da ordem da 

experiência corporal, aproximativa e sensória.  O ato cartográfico, nestes casos, 

desdobrou-se da experiência de caminhar até o Forte, de adentrá-lo e de  vivenciar as  

rodas imaginárias, estratégias para a compreensão dos múltiplos territórios 

existenciais ali implicados, tais como, capoeira- cotidiano, capoeira- espetáculo, 

capoeira- resistência, entre outros.  

Outro plano e lentes de observação são relevantes para a compreensão da 

complexidade dos processos deflagrados e para possibilitar a entrada de outros 

posicionamentos urbanísticos- políticos- estéticos e éticos nesta elaboração. O 

enfrentamento destas cartografias, enquanto estratos passíveis de sobreposição e 

articulação, aprofunda nas relações inscritas neste campo de forças e evita a  

configuração de um teor intimista no discurso analítico, elaborado neste caso, a partir 

da escrita cartográfica. 

Neste momento do jogo, os dispositivos que fazem falar e ver os movimentos 

destas linhas de força são os discursos de várias pessoas ligadas ao CECA, ao 

GCAP, ao Ilê Aiyê, à ONG Forte da Capoeira e ao Estado. Estas matérias de 

expressão foram produzidas nas entrevistas realizadas durante a pesquisa de campo 

e configuram nesta narrativa, enunciações coletivas, não subjetivadas-individualizadas 

na voz de um sujeito.  

A perspectiva  polifônica destes diálogos interessa como dispositivo para  

tencionar planos e lentes de observação, confrontá-los no sentido da instauração do 

conflito.  A emergência de uma emoção conflitante é pertinente para análise do 

processo de ocupação e transformação de um território, atravessado incessantemente 

pelo fluxo da disputa.  

Os personagens perdem seus rostos, suas expressões individualizadas, o 

timbre das suas vozes e passam a compor um agenciamento coletivo e polifônico.  

Trata-se de uma estratégia de encaixe das diferentes falas singularizadas pela 
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experiência de cada personagem, numa multiplicidade. Os 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>;  os professores de capoeira do CECA Nany, Aranha e Zoinho 

agenciam-se na multiplicidade <professor>; 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>, que no decorrer dos 

diálogos desdobra-se em outras multiplicidades.  

 Os discursos produzidos a partir das questões da artesã-cartógrafa desvelam 

intercorrências, conexões, convergências, discursos dentro de outros discursos, 

dispersando o sentido autoral em polifonias. Ainda que estes personagens definam 

posicionamentos particulares, e que seus discursos também se relacionem por 

rupturas e divergências, o agenciamento coletivo é um dispositivo potente para 

abarcar os movimentos de convergência e divergência, sem, no entanto anular sua 

potência conflitiva.  

A cada passo na direção do Forte e, por conseguinte, na sua contextualização 

urbana; e a cada volta do mundo na roda imaginária territorializada no Terreiro de 

Mandinga suscitaram-se questionamentos relacionados ao processo de ocupação do 

Forte de Santo Antônio Além do Carmo. As linhas de diálogos articulam-se às linhas 

de trajetos e às linhas de vida na intenção de aprofundar nas questões levantadas ao 

longo da narrativa cartográfica. 

A sobreposição dos três territórios investigativos, roda- Forte- Salvador inserem 

as questões relativas ao referido processo, numa discussão mais abrangente, focada 

sobre a produção de espaços urbanos nas cidades contemporâneas, as  perspectivas 

patrimoniais  e as políticas públicas culturais. O relato precipitou em diferentes 

momentos do texto uma série de perguntas, retomadas agora no sentido de criar uma 

atmosfera de provocação dos diálogos elaborados a seguir. 
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PLANTA - TERRÉO 
fonte: inventário de proteção do acervo cultural - IPAC, Secretaria da Indústria e do Comérico e Secretaria da 
Cultura e Turismo:  1996

espaços das instituições ocupantes do Forte por longo período - CECA, e Ilê Aiyê 

espaços de ocupações intermitentes e efêmeras, tais como: boxe; oficina de berimbau, de atabaques e 
dos instrumentos do Ilê; serraria; serralheria; sapateiro; moradia; fábrica de picolé; gráfica; academinas 
dos mestres Roberval, Jogo de entro, Boca Rica, Curió; moradia, sala de ensaio de Jorge Vatusi e Cafuné; 
venda de mel, entre outras. 

elementos originais
acréscimos do séc. XX para instalação da Casa de 
Correção

A
A

A N T E S  D A  R E F O R M A  D E  2 0 0 6 
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GCAP

PLANTA - PAVIMENTO 1
elementos originais
acréscimos do séc. XX para instalação da Casa de Correção

espaços das instituições ocupantes do Forte por longo período - GCAP 

espaços de ocupações intermitentes e efêmeras

B

C O R T E  A A
acréscimos do séc XX para instalação da Casa de Correção

A

A

B
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V I S T A  A  : :   IGREJA DE SANTO ANTÔNIO AO FUNDO
fonte: JORNAL A TARDE: 1997

C O R T E  B B

ANTIGA CAIXA D’ÁGUA ONDE SE INSTALOU O PALCO DO ILÊ  
fonte: nventário de proteção do acervo cultural - IPAC, Secretaria da Indústria e do Comérico e Secretaria da Cultura e 
Turismo:  1996

acréscimos do séc XX para instalação da 
Casa de Correção

fonte: inventário de proteção do acervo cultural - IPAC, Secretaria da Indústria e do Comércio e Secretaria da Cultura e 
Turismo:  1996
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CECA

BAR BÚZIOS

V I S T A  B
fonte: JORNAL A TARDE: 1997

VISTA FACHADA ONDE SE ENCONTRAVAM 
OS ESPAÇOS DO CECA (TÉRREO) 

E DO GCAP  (PAVIMENTO 1)  

fonte: JORNAL A PROVÍNCIA: 1996

VISTA DO PÁTIO INTERNO E DA FACHADA 
ONDE SE ENCONTRAVAM OS ESPAÇOS 

OCUPADOS PELO ILÊ AIYÊ

fonte: CORREIO DA BAHIA: 1997
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DIÁLOGO 1:  reforma 
 

 

 

Questão precipitada no trajeto Pelourinho-Carmo:  

<cartógrafa> Como se deu a transição do opaco Forte de Santo Antônio Além do 

Carmo para o luminoso Forte da Capoeira?  

 

<pesquisador> Bimba é espaço. Qualquer narrativa de Pastinha, quando sai de 

Bigode pra não sei onde, é procura por espaço. Noronha fala isso, a capoeira está se 

popularizando, ele queria ter o espaço dele. É o que vai ligar o Forte a toda história da 

capoeira, a coisa da autonomia do espaço. O pessoal que vai pensar o Forte são as 

mesmas pessoas que não querem capoeira no Terreiro de Jesus, são as mesmas 

pessoas que vão entrar em atrito com o pessoal da rocinha que mora aqui, que são o 

pessoal da barra mais pesada. São as mesmas pessoas, alguns deles inclusive com 

atritos pessoais com o pessoal do reggae, que tiraram daqui os bairros mais 

populares. O empreendimento do Forte da Capoeira já é essa consciência que eles 

têm de que a capoeira poderia ter um espaço, porque a capoeira já estava no mundo 

todo. 

 

<mestre> A obra foi muito próxima das eleições para governador. Não vou dizer que 

durante o processo não teve interesses políticos, e daí? Não está tendo agora com 

este registro pra capoeira? Quando é que não teve?  

 

<estado>Depois que fizemos esse trabalho de limpeza, aí começamos a fazer 

grandes eventos, mesmo com o forte em ruínas. Eventos nacionais, internacionais, 

interestadual. Ele começou a ter vida e foi justamente essa estratégia que nós usamos 

pra levar os poderes constituídos. Na época o governador foi lá três vezes e aí ele 

chegou a ver o que era, ele chegou por exemplo, numa roda de fim de ano de tinha 

gente de 36 países do mundo todo presente. Gente da China, de Israel, da Europa, da 

América Latina quase toda. Aí ele começou a entender que aquilo era uma coisa 

importante pra cultura. Que precisava do governo se manifestar. Começou daí, um 

trabalho de luta, de convencimento que não foi fácil.  

<cartógrafa> Então esse convencimento  é também definido  por esta dimensão 

internacional que a capoeira assume? 

<estado> Eu acho que a dimensão internacional é o menos importante. É uma 

realidade claro. Mas a importância maior, é que a Bahia com seus mestres autênticos 
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teria  de ter um espaço reservado pra isso. E no forte a capoeira resistiu tanto tempo, 

porque não? Porque por outra coisa lá dentro? Quem resistiu, quem lutou, quem 

correu risco de vida lá dentro? Ia ser jogado fora, depois do monumento restaurado? 

 

<estado>  O forte  também é estratégico para o turista, porque você obriga o turista a 

atravessar todo centro histórico pra chegar no Forte, isso é importante num lugar que 

recebe tanto turista como Salvador. E a capoeira exerce um fascínio, sobretudo nos 

estrangeiros. E uma coisa daquelas funcionando bem, seria como alguém querer 

conhecer a cultura mulçumana e não ir à Meca. Então quem vem à Bahia, com aquilo 

funcionando como a gente planejava, iria sim, ia ser mais visitado talvez mais ou igual 

que a Igreja do Senhor do Bonfim.   

 

<artista> Foi muito importante pro Santo Antônio a presença do Ilê Aiyê, dignificou 

demais o Forte nessa época (entre 1982- 1998). Quando falam do Forte, só falam de 

abandono, mas foi um período muito legal ali. Nós ajudamos bastante, até a 

revitalização que eles falam muito, a presença do Ilê deu uma movimentada, uma 

incentivada, atraiu muitos negócios.  

Nessa época não só nos sábados, mas durante a semana tinha muita visitação ali, 

vinha muita gente, a gente brigava muito com os guias, porque eles não queriam 

trazer os turistas até o largo, só vinham até o Carmo, e muitos turistas queriam vir até 

o Largo do Santo Antônio, porque tinha coisa ali.  Com certeza o Largo do Santo 

Antônio hoje está mais morto, mesmo com essa revitalização.  

 

<pesquisador> Você começa a ter na cidade, a capoeira começa a tb a ser 

observada essa capacidade que ela tem de gerar divisas na cidade, econômicas e 

culturais também. Os caras começam a perceber também eventos que tinham no Rio 

de Janeiro com 5 mil pessoas, os caras começam a perceber, porque a Bahia não tem 

isso?  

 

<estado>  A ONG quando foi instituída, teve o apoio inconteste do governo do estado. 

Eles não interferiam em nada lá dentro da capoeira eles apenas facilitavam. Nós 

mandávamos os projetos, eles apoiavam com os recursos e as coisas aconteciam. 

Eles pediam apenas relatórios parciais do que acontecia. As estatísticas a nível de 

turismo pra que se desse também respostas ao aspecto econômico, ao aspecto social. 

Tá botando o dinheiro púbico aqui pra que? 
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<mestre>  O que mudou foi o seguinte, na realidade a mesma coisa que estão 

querendo da capoeira hoje neste governo, no governo passado queria também. A 

capoeira está em todo mundo e muita gente, o estrangeiro está aí envolvidíssimo com 

a capoeira. Então o que o governo passado queria com a reforma desse espaço, pra 

ser o ponto de referência da capoeira da Bahia, o governo federal hoje, o governo 

estadual está fazendo, mas de uma forma errada ... O que o governo Federal tem 

pensado para o Mestre João Pequeno? Nada, faz uma homenagem aqui, faz outra ali. 

Mas para o Mestre João Pequeno não muda nada,  se a partir de ali, ele continua 

dependendo de pegar um ônibus, dependo do aluno pagar um convênio médico pra 

ele, o que adiante isso? Mestre João Grande está lá nos Estados Unidos, sabe o que 

estão fazendo esses dias? Vão fazer um evento lá em Washington, na embaixada do 

Brasil, uma festa pelo registro da capoeira. O governo federal vai homenagear o 

Mestre João Grande lá.   

  

<estado>  No Forte existem dois patrimônios importantíssimos, o próprio Forte e a 

capoeira, um material e um imaterial. Ambos precisam ser preservados e precisamos 

dar vida às duas coisas. 

 

<pesquisador> O Forte é um espaço pra disputar mercado internacional. Um 

elemento ruim para outras academias da cidade, só que esta nata não movimenta a 

capoeira da Bahia mais. E não representa a capoeira da Bahia, nem do centro 

histórico.  

 

<mestre>  Quando se pensou o espaço do Forte se pensou para o Mestre João 

Pequeno, Mestre João Grande, Mestre Lua de Bobó. Estes dois não tiveram espaço 

aqui porque não quiseram. Porque eu sou testemunha que Leal convidou. Ele 

perguntou, Moraes, quem você acha que deve entrar no forte? Claro que eu não ia 

dizer mestre fulano, que joga capoeira ali com qualquer mestre.  

 

<estado> Isso na época nós tínhamos um critério rigoroso. Primeiro nós 

contemplamos os mestres que tinha história lá dentro. Os que estavam lá na minha 

época, Mestre Moraes, Mestre João Pequeno, Mestre Curió, Mestre Boca Rica.  

Mestre Nenéu não teve história lá dentro, mas eu lhe digo porque ele foi pra lá.  Todos 

eles, na época, naquela iniciativa que lhe falei original, do Centro de Cultura Popular, 

eles tiveram academia lá dentro, com o arruinamento, só os dois ficaram resistindo, 

Moraes e João Pequeno.O Mestre Nenéu não tem história lá, mas o forte merecia ter 

uma referência da capoeira regional porque todos os outros eram alunos de Pastinha 
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e Nenéu é filho de Mestre Bimba. Então na concepção preservacionista nossa tinha 

que ter uma referência da capoeira regional e ele era o mais indicado entre os outros. 

Tem renomados na regional como Itapuã, o próprio Mestre Bamba, mas por uma 

questão até de justiça. Ele é a personificação de Mestre Bimba vivo dentro de 

Salvador, tá certo?  

 

<pesquisador> Você tem uma tradição de capoeira, que não é uma tradição de 

centralização, que é uma tradição de cada um na sua, angola, regional, para lá, essas 

coisas todas. Aí um dia esse universo do ponto de vista de organização antropológica, 

muito vigoroso, que cabe todo discurso de resistência cultural, mas que do ponto de 

vista administrativo é frágil, você tem dificuldade pra viabilizar qualquer coisa. O grau 

de precariedade ainda é muito grande nisso. Aí um dia você tem uma grande coisa de 

capoeira no Brasil, um Forte pra capoeira, aí você bota Nenéu, João Grande, João 

Pequeno.  

 

<estado> Não é privilégio. É reconhecimento.  

 

<pesquisador>  Você tá sabendo que capoeira está vivendo disso, uma estrangeira 

vem ao Brasil, ela vai aonde? Vai procurar quem? Vai procurar ir pra ali, se não for 

uma pessoa antiga de capoeira. Pra lhe dar um exemplo assim, tinham pessoas que 

vinham procurar a gente que queriam que a gente fizesse as palestras lá na 

Mandinga. Hoje ela vem e coloca como condição o Forte, eu não vou. Por quê? Você 

vai ter uma coisa de drenar pra o Forte, você vai criar um pólo, a questão não é de um 

pólo, e estranhamente um pólo de capoeira que é uma instituição privada, igual a 

Janja, igual a mim, igual a FICA do ponto de vista de organização, agora com apoio 

governamental por trás que nem eu tem, que nem Janja tem, nem Valmir, Boca do 

Rio, tem. Então por quê? Não você pode chegar e dizer assim, essas pessoas são 

referência, são sim referência da capoeira, mas eu conheço pra o mundo da capoeira 

hoje que são referências, que não precisa ser um grande angoleiro, ou um grande 

cara de regional, mas pra isso que todo mundo diz que a capoeira presta, pra fazer um 

trabalho educacional, são fortes também. Então a questão é tudo isso aí. E hoje 

continuam em atrito com o governo. E isso é interessante, porque ainda estão em 

atrito? 

 

<professor>  A oficina de berimbau de Aranha era onde é o banheiro feminino hoje. 

Disseram que iam dar uma sala a ele. Mas ele não voltou porque eles queriam dar a 



108 

 

sala da solitária, uma que hoje guarda material de limpeza. Uma falta de respeito, 

quando preciso pra luta tava aqui, agora só porque ele não é mestre?  

 

<pesquisador>  Ninguém tem um espaço pra capoeira igual aquele. 

<mestre> Eu tive a condição de dizer como eu queria meu espaço, mais ninguém aqui 

dentro teve. Não eu quero a sala assim, eu quero isso assim, esse piso aí foi idéia 

minha. Leal chamava no caso eu porque Mestre João Pequeno não podia ir, 

representando a capoeira dentro do Forte. E dizia “Moraes estamos fazendo este 

banheiro dentro do Forte, está com este tamanho, quer maior? Mestre João Pequeno 

prefere ficar na sala em que já está. E você?” Já que nosso espaço ia ser demolido. E 

eu disse “Leal eu quero uma sala no mínimo no tamanho do espaço que nós tínhamos 

lá em cima.” De tal forma, que aquela sala que nós estamos hoje eram duas salas 

pequenas e ele derrubou a parede do meio pra fazer daquele tamanho para o GCAP. 

E ele deu um crachazinho pra que eu ficasse vindo aqui pra inspecionar a obra, já que 

era uma obra pra capoeira, me botou em contato com o engenheiro e com o mestre de 

obras. Acompanhei a obra toda, eu vinha aqui 2 vezes na semana.  

 

<pesquisador> As pessoas podem se queixar que se tivesse entrado ali, de  

capoeira.   ...   Mas você está se queixando de barriga cheia, você tem um sanitário 

legal, tem uma praça pra fazer milhares de eventos, tem uma biblioteca, um elevador 

de aço, levar as pessoas que não tem condições de se transportar, foi dado tudo 

aquilo ali. Não pagam água, não pagam luz, como é que eu tenho que funcionar num 

espaço desse? Como é que eu tenho que me articular  pra tomar conta do espaço? 

Será que a capoeira tem mesmo condições de tomar conta daquilo ali? Ou naquele 

espaço teria que acontecer outras coisas? Como vem acontecendo e vem dando 

atritos. Ou a administração não está sabendo como conduzir aquilo? Que precisa de 

dinheiro, é um custo altíssimo. E não é verdade que só com os rendimentos da 

capoeira dá pra se manter aquilo ali. Porque você chega na academia pode ter 20, 30 

estrangeiros pagando em dia, mas aquele dinheiro só dá pra o cara comer, beber, 

vestir a roupa dele. Não dá pra criar aquele tipo de cooperativa. E ali eu acho que é 

um espaço de atrito, muita gente junta, muitos interesses e muito pouco recurso pra 

distribuição daquilo ali. 
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SOLITÁRIA

NENÉU
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DEPÓSITO

CURIÓ BANHEIROS
BOLA SETE  
PELÉ DA BOMBA 

AC
ES

SO

TERREIRO DE 
MANDINGA

PLANTA - TERRÉO 
fonte: inventário de proteção do acervo cultural - IPAC, Secretaria da Indústria e do Comérico e Secretaria 
da Cultura e Turismo:  1996

OBS: 1 - nomes dos mestres  ocupantes de cada sala em vermelho          

TORRE PRINCIPAL 

AA

B

B

COZINHA

CORTE AA - fonte: idem

referência somente à planta do terréo, já que o segundo e terceiro pavimentos de todos os blocos foram 
retirados com  a reforma. Exceto a torre principal que continuou com 2 pavimentos, de acordo com a 
planta original. Observar a planta da páginas 103 (A-D), em que aparecem as demarcações dos acréscimos 
e facilita a comparação com esta configuração.  

2 -

A opção do projeto de reforma foi retirar todos os acréscimos da edifucação, tomando-se como princípio 
a planta do século XIX, citada ao lado.  

3 -

VISTA B

VISTA A

AUDITÓRIO

A P Ó S  R E F O R M A  D E  2 0 0 6
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ACESSO

CORTE BB
fonte: idem

FACHADA
fonte: idem
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V I S T A  A  : :  
as demais referências das academias e mestres observar a planta. 
fonte: pesquisadora 

CECA 

Placa instalada no Terreiro de Mandinga

fonte: idem
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