
V I S T A  B  : :  
ao centro a cisterna no Terreiro de Mandinga 
fonte: idem

GCAP 

Área dos baluartes com vista para Igreja de 
Santo Antônio ao fundo

fonte: idem

Torre  Principal 

fonte: idem
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reflexões sobre o diálogo 1:: 
ENTRE ESPETÁCULO E RESISTÊNCIA 

 

Os discursos em jogo nesta construção relacional de enunciações evidenciam 

diferentes movimentos dos vetores espetáculo e resistência no processo de reforma 

do Forte de Santo Antônio Além do Carmo. A reforma é um  acontecimento relevante 

neste campo de forças, a medida que as articulações entre capital- cultura e cidade 

alinham-se ao movimento de estratificação do território- existencial capoeira- 

patrimônio.  

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

Centro de Referência, Estudo, Pesquisa e Memória da Capoeira compõe uma 

conjuntura mais abrangente, definida por uma série de  inflexões acerca da relação 

entre Estado, nas esferas municipal, estadual e federal e a capoeira. O contexto, no 

âmbito da cultura, em que se efetiva esta ação é marcado por um ampliação das 

políticas patrimoniais na esfera federal (IPHAN), a partir da instituição do Decreto 

3551/ 2000, que cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial.  

A capoeira, entre inúmeras outras práticas festivas- ritualísticas-  artesanais 

passam a figurar bens culturais de natureza imaterial, com uma legislação específica 

para preservá-los42. Em 2004, ela é registrada na esfera estadual pelo IPAC e, em 

2008 a nível federal pelo IPHAN,  estes acontecimentos foram relatados na linha do 

tempo, com as devidas referências acerca da participação de representantes e órgãos 

políticos, do local, enfim do contexto em que estes registros realizaram-se. 

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

princípios do Decreto 3551/ 2000 e passam a atrelar às políticas patrimonialistas, 

anteriormente direcionadas às edificações, as práticas culturais. Trata-se, numa 

perspectiva hegemônica, de mais um elemento a ser museificado e cenarizado, nas 

propostas de requalificação-revitalização urbanas. O predomínio do viés culturalista na 

produção das cidades contemporâneas, citado por Arantes (2002) amplia, a partir 

desta conjuntura, suas possibilidades de intervenção.  

A intervenção empreendida pela  mesma conformação do governo ao longo da 

década de 90, citada pelo <pesquisador>, para a retirada dos moradores da 

 
42 Não é objetivo desta discussão expor as minúcias envolvidas no contexto de Decreto 3551/2000, que 
institui o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Ver   SANT' ANNA, Márcia. A face imaterial do 
patrimônio cultural: os novos instrumentos de reconhecimento e valorização. In: ABREU, Regina; 
CHAGAS, Mário (Orgs.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 
p.46-55 
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Rocinha43,  dos capoeiristas do Terreiro de Jesus e do Forte; e a posterior iniciativa do 

Forte da Capoeira demonstra a ambigüidade dos posicionamentos éticos- estéticos- 

políticos para este contexto urbano.  

Como se definem estas estratégias de intervenção? Que critérios determinam  

as visibilidades e ocultamentos dos espaços urbanos e suas práticas correlatas? 

Como se configuram as luminosidades e opacidades, no tocante ao Forte da 

Capoeira? Estas estão relacionadas à quais relações de saberes - poderes? O que é 

apreendido pela  cartografia do urbanismo, neste mobilização?  

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

para a requalificação do Pelourinho e, portanto, devem operar de acordo com lógica 

capitalista- espetacular. Nesta não se enquadram as manifestações de rua, não 

previstas nos calendários oficiais de atração turística, que instituem as próprias regras, 

horários, modos de abordar e cobrar sobre o serviço prestado ao turista.  

A Rocinha, que no âmbito urbanístico, apresenta estreitas conexões com as 

reflexões pontuadas acerca das Chácaras do Santo Antônio, percorrida ao logo do 

trajeto 2, também não se enquadra.  O Forte, neste período, encontra-se excluído 

desta poligonal, linha estratificada, que delimita os contornos da ação preservacionista  

da cartografia do urbanismo.  

O sentido da segregação sócio-espacial e da exclusão aparecem no discurso 

do <artista>, quando se refere ao impedimento dos turistas de circularem  além do 

Carmo por orientação dos guias de turismo. O Forte encontra-se além do Carmo, onde  

se desenvolviam, neste período, as ações do CECA e do GCAP, e engendravam-se 

inúmeras práticas moleculares44, como o bar, os ensaios semanais do Ilê Aiyê, outras 

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

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

realização.  

Uma miríade de vetores de subjetivação, de fissura, de estratificação emergem, 

projetam-se e desaparecem  além do Carmo, na Rocinha ou no Terreiro de Jesus. 

Vetores de diferenciação produzindo modos de morar, de socializar, de lucrar 
 

43 A Rocinha compreende uma área de função habitacional localizada na poligonal definida pelo projeto 
de requalificação do Pelourinho a partir da década de 90. Trata-se de uma ocupação informal, nos termos 
definidos pela cartografia do urbanismo. A única área que permaneceu durante o processo de expulsão e 
segregação sócio-espacial empreendido nesta poligonal a partir da citada intervenção urbanística. Assim 
como as Chácaras de Santo Antônio (trajeto 2), a Rocinha, localiza-se na falha geológica da cidade de 
Salvador, na encosta, entre a Cidade Alta e Baixa. Pode-se perceber o sentido emblemático da Rocinha,  
do ponto de vista político, pela oposição colocada entre os dois partidos que se sucederam no governo do 
estado (saída do PFL e entrada do PT) no ano de 2007. Enquanto no governo do PFL tentou-se expulsar 
os moradores da Rocinha e efetivar a intervenção urbanística tal como planejada; no governo do PT, 
optou-se por uma estratégia de visibilidade neste espaço,  realizando inclusive a cerimônia de posse do 
secretariado do novo governo na própria Rocinha.  
44 No diálogo 3, item a seguir,  serão relatadas de forma mais detalhada as diversas práticas 
desenvolvidas no Forte entre 1982 e 2007.  
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profissionalmente, de espacializar processos artísticos enquadrados, na cartografia do 

urbanismo, em  categorias fixas, tais como criminalidade, marginalidade, prostituição, 

abandono e ruína.  

Estas categorias são estratificações,  mecanismos de conter o movimento de 

variação contínua e de justificar as estratégias de ocultamento dos espaços opacos 

(SANTOS, 1994). Entretanto, a opacidade e a luminosidade definida por esta 

cartografia são sombreadas por manchas de luz, pela ausência repentina desta, ou 

ainda por um disparo pontual e momentâneo. 

 São iluminações intermitentes, disparadas pelos flashes dos turistas, pelo 

interesse de algum meio de comunicação,  pela própria luminosidade da roda de 

capoeira. As explosões- contenções- espasmos de energia desencadeadas por um 

canto cuja sonoridade disruptiva altera os fluxos deste território; por um jogo, em que o 

ritmo, a ginga e a precipitação de um golpe certeiro fazem convergir para o centro 

todas as tensões, atenções, emoções e figuram a luminosidade da própria roda.  

Estas iluminações intermitentes estão presentes no Forte, seja na roda de 

domingo promovida pelo CECA, seja nos holofotes instalados em sistemas paralelos 

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

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

boicotes nas instalações também paralelas, antes da reforma.  

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

arranjo de forças citado anteriormente, num espaço luminoso, incorporado à 

cartografia do urbanismo sob a égide do patrimônio restaurado.  Observa-se a sua 

inserção nos circuitos didatizados e programados do turismo, sendo a partir de então, 

considerado como uma localização estratégica, à medida que de acordo com o 

<estado> “obriga o turista a atravessar todo o centro histórico”.  

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

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

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

se a captura e o esvaziamento de energias sociais que vibram nas intermitências 

desta iluminação.  

A luminosidade contínua dispersa o sombreamento, define com rigidez as 

texturas-tempos, dilui as manchas-margens por onde se pode inventar e subverter a 

rigidez do branco-patrimônio, tal percebemos o Forte, no momento de adentrá-lo. A 

captura das energias sociais é mencionada no discurso do <artista>, na seguinte 

afirmativa, “Com certeza o Largo do Santo Antônio, hoje está mais morto, mesmo com 

essa revitalização.”   
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O <estado>, por outro lado, ao declarar que é “preciso dar vida aos dois 

patrimônios” e “ele (o forte) começou a ter vida” assinala uma posição contrária a esta.  

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

sentidos e práticas. De fato, do ponto de vista dos modos de referência universais, 

donde os vetores de diferenciação são enquadrados nos domínios da criminalidade e 

da depreciação, o sentido da vida, corresponde a uma determinada maneira de viver, 

concernente à perspectiva peservacionista. 

Esta perspectiva subjuga os fluxos cotidianos engendrados no Forte e assimila 

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

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

da Capoeira45. Corresponde à fase de inflexão das relações entre Estado e capoeira, 

donde as horizontalidades passam a ser tencionadas de forma contundente pelas 

verticalidades. Nesta conjuntura,  “vida” não se refere ao sentido ordinário das práticas 

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

imbricações entre cultura- lazer e turismo.  

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

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

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

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

como pretexto implícito nesta justificativa.  

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

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

revelada em outro momento do jogo de discursos, quando o <estado>  cita a 

relevância dos índices quantitativos e estatísticos para fundamentar o uso do dinheiro 

público neste empreendimento. Deflagra-se, portanto, a concepção de cultura 

econômica (JACQUES, 2003) a partir das intrincadas relações entre consumo, lazer e 

turismo, focadas sobre a lógica do planejamento estratégico (VAINER, 2002).   

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

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

máquina do crescimento econômico. Ambas as configurações da cidade na 

contemporaneidade, encontram ressonância neste processo, que conforme as 

declarações do <pesquisador>, prevê a drenagem de práticas e a constituição de um 

pólo de capoeira.  

A espetacularização das cidades contemporâneas atua a partir dos 

mecanismos de manipulação e concentração de práticas no sentido de facilitar o 
 

45 A ONG- Forte da Capoeira é um episódio complexo articulado neste campo de forças e será abordado 
detidamente no próximo diálogo.  
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acesso e o consumo.  Desvela-se a partir da fala do <mestre>,  mais este mecanismo 

da constituição da cidade mercadoria, a produção de imagens consensuais e 

homogeneizadas, donde um único espaço pode representar uma prática 

absolutamente dispersa, inúmeros processos de subjetivação, e uma miríade de 

saberes- poderes ali implicados. 

 Trata-se da reificação de cidades, como Meca e Salvador, campos de forças 

complexos, em ícones emblemáticos de determinadas práticas culturais. Nesta lógica, 

de acordo com a afirmação do <estado>,  a cultura mulçumana está para Meca, assim 

como a Igreja do Bonfim e o Forte da Capoeira, estão para Salvador, confirmando uma 

expressão corrente nos circuitos da capoeira e do turismo, donde a  Bahia é a Meca 

da capoeira.  

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

significa a concessão de privilégios no âmbito da produção do espaço e da inserção 

em circuitos midiatizados e turistificados, a determinados mestres- referências. 

Conforme a afirmativa inicial do <pesquisador>, a questão da autonomia do espaço 

permeia a experiência de personagens relevantes no nosso campo de forças, tais 

como Bimba, Pastinha, Noronha.  

As contingências cotidianas relativas à ausência de um espaço apropriado, à 

migração contínua, como acontece com o próprio Mestre João Pequeno, antes de se 

instalar no Forte, e às tensões por ocupar espaços ligados à informalidade, são linhas 

de forças operantes nos movimentos de territorialização da capoeira. Nestas 

circunstâncias, são deflagradas inúmeras estratégias de constituição de territórios, 

ligadas aos processos de autonomia.  

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

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

privilégios segregacionistas, num campo de forças, atravessado por tais contingências 

ligadas à questão espacial. Ele coloca a idéia de uma tradição na capoeira da ordem 

da descentralização, dissonante da ação de drenagem ou de polarização.  

Este posicionamento, do ponto de vista desta reflexão, relaciona-se com os 

processos de autonomia, que captam os elementos circunstancias, no âmbito 

espacial, político, social, cultural, afetivo, e viabilizam os movimentos de 

territorialização.  Os processos de autonomia engendrados na constituição de 

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

emancipação e criação provocam os movimentos do  vetor-resistência, nos termos 

desta reflexão. 

 O <estado>, por outro lado,  coloca a questão da concessão do espaço como 

uma ação reparadora e de reconhecimento daqueles que resistiram no Forte contra as 
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inúmeras investidas avessas a sua presença, como o CECA e o GCAP. E também 

como uma mobilização de cunho preservacionista, focada sobre a continuidade da 

linha do tempo, que justifica a inclusão neste escopo de mestres, daqueles que em 

algum momento de sua trajetória ocuparam o Forte.  

Um caso de exceção, como o de Mestre Nenéu, realiza-se por motivos 

correlatos à discussão da produção de imagens homogeneizadas. Nesta perspectiva, 

a referência da capoeira regional seria devidamente formada  e representada pela 

presença do filho do seu criador. Mestre Bimba na figura de Mestre Nenéu, que 

corresponde contraditoriamente a uma prática múltipla e complexa, a capoeira 

regional.  

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

co-determinação com o vetor espetáculo, explicitou ao longo das linhas de trajeto, o 

sentido da invenção do novo, da singularização de processos e do movimento de 

variação contínua. Nas enunciações do <estado>, neste diálogo, resistência aparece 

num sentido estratificado, repetido e encaixado em qualquer discurso de negação e 

contrariedade evidente e polarizada.  

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

nestas desencadeia inventividades- corporeidades- temporalidades,  modos de estar 

na cidade, de ocupar o Forte. Entretanto, este sentido é muitas vezes aplainado e 

passa a referenciar toda e qualquer posição de enfrentamento. No caso do Forte, 

assume na fala do <estado>, o sentido da permanência diante das adversidades, da 

ação em defesa e proteção de uma prática mesmo contra a aceitação do Estado.  

O <pesquisador> ressalta, num tom crítico, o quanto a idéia de resistência 

cultural faz vibrar vários territórios existenciais correlatos à capoeira, como capoeira- 

tradição e capoeira- patrimônio. Seu uso como justificativa e argumento panfletário de 

qualquer ação, que demande um tipo de legitimação, acaba por esvaziar sua potência 

criativa, anula as dimensões da autonomia, da criação e do improviso.  

A resistência cultural passa a assumir as direções do próprio vetor- espetáculo, 

muda de natureza ao equacionar a homogeneização de sentidos e valores e  produzir 

outras hegemonias. Estas pressupõem a consolidação de modos de referência único, 

operados por instâncias centralizadoras de sentidos, donde as idéias- personagens- 

fluxos estabilizam-se, estancam os processos de singularização. 

Como pensar as relações entre produção de hegemonias, capoeira e Forte? 

Estas ambigüidades são reveladas nos argumentos acerca dos mestres referências da 

capoeira na Bahia, que por se enquadrarem nesta posição distintiva receberam um 

espaço no referido Forte. A ação seletiva com fins preservacionistas, que considera o 
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sentido da continuidade, a gênese da árvore e da filiação como critérios para atribuir 

sentido e valor, estabilizam hegemonias.  

Neste caso, esta produção de hegemonias, tanto determina relações de 

poderes-saberes no mundo da capoeira, como nos diversos âmbitos profissionais e 

políticos em que se encontram envolvidos estes mestres. Os mestres-referências 

atrelados às instâncias centralizadoras de sentido, preservacionistas e 

patrimonialistas, contrariam o sentido da resistência, nos termos do improviso e dos 

processos automodeladores.  

Estas hegemonias são relatadas nos discursos acima em situações como a  

postura assumida pelo Estado, ao disponibilizar a solitária para a instalação da oficina 

de berimbaus de Aranha  e  ao conceder ao Mestre Moraes, o direito irrestrito de 

escolha de um espaço, e de opinar acerca dos demais mestres-referências que 

deveriam integrar o Forte. Trata-se de uma  atuação segregacionista, pois ainda que 

não expulse explicitamente aqueles que não correspondem ao padrão- referência, 

configura um contexto que restringe as margens por onde estes poderiam instaurar 

processos de diferenciação.  

Em concordância com a afirmativa do <pesquisador>, ainda que Mestre João 

Pequeno, Curió, Moraes, Boca Rica e Nenéu singularizem a prática da capoeira em 

seu modo de jogar, cantar, tocar, assumir a figura do mestre,  é contraditório pensar 

em referência de uma prática tão múltipla, dispersa, que assume novas configurações, 

faz vibrar as relações de saberes- poderes a cada esquina, em cada escola, na voz de 

cada mestre.  

Na perspectiva da microfísica do poder (FOUCAULT, 1999), donde se propõe 

uma apreensão relacional das linhas de força, numa maquinaria que faz pulsar 

discursos e práticas; associada à idéia de esquiva, como movimento situado no 

intermezzo entre ataque e defesa, é incoerente situar os mestres-referências no pólo 

espetáculo. Esta acepção ignora as configurações intermitentes  produzidas nestas 

relações; a forma como este lugar de distinção é reelaborado e passa a compor 

processos de singularização; e o modo como se processam apropriações estratégicas 

desta inserção nos circuitos midiáticos e espetacularizados.  

Estas intermitências imbricam-se aos movimentos do próprio vetor espetáculo 

e podem produzir partículas de diferenciação, tal como sugere Ribeiro (2007), a partir 

de mecanismos de constituição de outras visibilidades, de entrar e sair de cena sem 

ser completamente cenarizado. A própria consolidação de hierarquias internas ao 

mundo da capoeira efetiva efeitos de dispersão e desestabilização das instâncias 

centralizadoras de sentido,  e por conseguinte, passam a movimentar o vetor- 

resistência. 
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A pressão mútua entre vetor-espetáculo, mestres-referências e vetor- 

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

relativas ao reconhecimento, prestígio e aceitação. Estas regras, possuem  

conformações singulares no que tange as relações de saberes- poderes- subjetivação, 

e funcionam como um limite às determinações externas aos seus processos, neste 

caso, articuladas no âmbito no Estado e de um espaço pontual, o Forte.  

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

efeitos de luminosidade e opacidade percorrem trajetórias tangenciais às investidas 

centralizadas pelo Estado. Observa-se a reverberação dos movimentos do vetor 

espetáculo e resistência desencadeados pelo processo de reforma do Forte no 

território existencial capoeira, seja regional, angola, contemporânea, de rua.  

Entretanto, a cartografia da capoeira é da ordem da descentralização, da 

dispersão, e do rearranjo constante. Neste emaranhado de territórios, o Forte ainda 

que configure um ponto iluminado pela cartografia do urbanismo, inúmeros outros 

territórios, instauram focos simultâneos, acendem, apagam, perdem brilho, provocam 

explosões momentâneas de luz, em seguida desaparecem, e ao seu lado ou logo 

adiante, noutra rua, bairro, cidade emergem reluzentes novamente.  

Territorializações moleculares, pontos de luz em territórios opacos, luz de 

velas, flashes, holofotes instalados em sistemas paralelos, dispositivos díspares para a 

produção de luminosidades na capoeira, tencionam incessantemente a cartografia do 

urbanismo e este relato cartográfico. Entre luminosidades e opacidades emergem 

personagens, processos, mecanismos de cooptação, relações de poderes, num fluxo 

turbilhonar de sentidos.  

As linhas de discurso perdem potência à medida que um espetáculo teatral 

lança luz sobre outras relações entre o vetor-espetáculo e resistência, no nosso 

campo de forças:  

 

A roda se formara no pátio do Forte no  início da  noite consagrada no 

calendário afro-descendente   pela  morte de Zumbi e mais recentemente definido 

como o  Dia da Consciência Negra.  Era 20 de novembro, um dia absolutamente 

preenchido pelas sonoridades, corporalidades, discursos e práticas da capoeiragem 

no Forte de Santo Antônio Além do Carmo. Realizava-se um evento organizado pela 

Escola de Capoeira Filhos de Bimba,  única entidade ali localizada cuja “linhagem” é a  

capoeira regional baiana.  O nome  da escola já revela parte do primeiro personagem 
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que encontraremos neste fluxo, Mestre Bimba46,  Manoel dos Reis Machado, 

personagem  de extrema complexidade no agenciamento capoeira, tamanha sua 

atuação e transformação das linhas que atravessam esta multiplicidade.  Campeão 

baiano de capoeira nos anos 30 durante as  tão famosas lutas de ringue do Parque 

Odeon na Praça da Sé em Salvador.  Torna-se mundialmente conhecido por ter criado 

diante de uma conjuntura política específica, o Estado Novo populista de Getúlio 

Vargas, a capoeira regional baiana ou luta regional baiana. Vertente que enfatiza o 

caráter de esporte ao sistematizar sua prática numa lógica de academias e ao inserir 

elementos  de outras lutas marciais em seu repertório. Trata-se do início de um longo 

processo de introdução da capoeira nas academias, de afirmação desta como ícone 

da identidade brasileira e de aguda transformação dos significados à ela atribuídos e 

por ela sustentados. Fluxos moleculares fazendo-se presente  através de brechas nos 

fluxos molares, territorializados  sob a égide da identidade e do nacionalismo, que 

passam necessariamente pela estratificação de novos mitos e heróis nacionais.  

Bimba entra neste fluxo, e a outra parte do personagem, Zumbi,  que se anuncia na 

roda ali formada, também. Observada a conformação da roda, percebe-se que desta 

vez não se tratava da corriqueira formação de uma roda de capoeira com instrumentos 

e jogadores. Soa um grito tenso, agressivo e dois homens negros sem camisa trajando 

calça de algodão branca,  vestimenta com forte alusão à  escravidão  ocupam o centro 

da roda, um referencia-se sobre a imagem do senhor ou do feitor e o outro sobre a 

imagem do escravo. Aos gritos juntam-se  pancadas e gestos com expressiva carga 

de humilhação e opressão. O senhor-feitor-capitão do mato derruba o escravo no chão 

e a história parece recomposta, a humilhação rememorada e esta  atmosfera 

inconformista investe de uma vibração resistente todos aqueles corpos que passarão a 

compor a cena, agora sem distinção entre senhor-feitor-escravo.  Um  grupo de  mais 

4 homens também negros e trajando as calças de algodão entram em cena e a roda 

onde se rememorava  um episódio corriqueiro do período escravista passa a ser 

ocupada por uma emoção festiva e comemorativa, todos dançam atentamente 

observados  por um grupo de mulheres. Estas  lavam suas roupas  sentadas numa 

posição que demarca certa inferioridade ou repetição de uma condição fixada 

historicamente, sem acionar a vibração resistente do primeiro movimento simulado 

neste episódio.  A  expressão facial e corporal das lavadeiras é  contida, apenas  
 

46 A abordagem acerca dos personagens Bimba e Pastinha, nesta passagem, como em outras, são 
simplificações de um complexo processo de criação de formas de praticar, ensinar e viver a capoeira. 
Para uma perspectiva história mais detalhada sobre estes personagens ver  PIRES, Antônio L. C. 
Simões. Bimba, Pastinha e Besouro de Mangangá: três personagens da capoeira baiana. Tocantins: 
NEAB; Goiânia: Grafset, 2002.; MOURA, Jair. Capoeira: luta regional baiana. Salvador. Prefeitura 
Municipal de Salvador, 1979. (Cadernos de Cultura).; ABREU, Frederico José de. Bimba é bamba: a 
capoeira no ringue. Salvador: Instituto Jair Moura, 1999.  
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dirigem timidamente seus olhares com um semblante contemplativo ao vigor daqueles 

corpos.  Quando estes se ajoelham numa  posição de espera, as lavadeiras vêm ao 

seu encontro e dançam em torno de seu eixo homem-vigoroso-resistente. Resiste-se à 

condição escrava e perpetua-se  a condição mulher- esfera doméstica.  E eu penso 

com espanto e certo conformismo,  opera-se a produção de  fluxos de resistência e 

dentro deles mesmo imobiliza-se as possibilidades de transformação das 

subjetividades.   A máscara do escravo-resistente e do senhor-opressor mobiliza um 

sem número de modos de produção de subjetividade do território capoeira. A máscara 

da mulher-lavadeira-doméstica agencia neste mesmo processo tensões de natureza 

diversa, a mais pontual  são as questões de gênero, que em certa medida contém as 

tensões de enfrentamentos sociais-políticos-culturais que extrapolam a dualidade 

homem-mulher. Ao final da cena, as mulheres voltam para seu posto de trabalho, 

continuam recalcadas na sua posição lavadeiras-ajoelhadas e os homens-vigorosos-

resistentes soltam um sonoro grito, ZUMBI!,  formando um círculo menor dentro do 

círculo maior das lavadeiras e erguendo seus braços em direção ao céu.   Da 

saudação ao mito, emerge  o personagem deste fluxo, ZUMBIMBA:  Bimba, 

capoeirista ícone do século XX e Zumbi, símbolo da resistência negra do século XVII 

encontram-se nesta roda e suscitam inúmeros questionamentos para a presente 

discussão, relacionadas às ambigüidades entre espetáculo, resistência;  molar e 

molecular e; cotidiano e cotidianidade.  

 

 

 

DIÁLOGO 2:  ONG 
 

 

 

 Questão precipitada no trajeto Porto – Santo Antônio: 

<cartógrafa> O Forte do Santo Antônio Além do Carmo esvaiu-se  da paisagem 

do Largo e da encosta, e no seu lugar estabilizou-se o Forte da Capoeira?  É 

possível pensar que ambos coexistam? Como se efetivam os processos de 

afecção- projeção- secção- adjunção entre as linhas de estratificação, de fissura, 

de força, de estriamento, de subjetivação, de singularização, de resistência e de 

espetáculo presentes neste campo?    
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<estado> Quando  fui ser diretor do IPAC, em 1994, no Pelourinho existia o Mestre 

Curió que praticava capoeira numa escola pública, tinha o Mestre Bamba que ocupava 

uma casa pertencente a ordem terceira de São domingo de Gusmão aonde foi a 

academia original de Mestre Bimba que ele ta lá até hoje, ali na rua das laranjeiras n. 

353 se não me engano e só. E tinha mais a Fundação Mestre Bimba que tava na 

época que eu cheguei lá com dificuldade de local, estava sendo despejada de um 

imóvel, tinha a Associação Brasileira de Capoeira Angola (ABCA) também com  

dificuldade no meio da rua. Aí pelas minhas vivências e raízes eu disse, tenho que 

fazer alguma coisa por esse pessoal. Aí comecei, arrumei uma casa do governo do 

estado que está lá até hoje com o Mestre Nenéu, Mestre Curió foi despejado da escola 

pública que tem paradoxalmente o nome de Pastinha, nós conseguimos um imóvel pra 

ele, onde ela está até hoje. O Mestre Nenéu que funciona no anexo do  Teatro Ícaro 

Santana com a Fundação Mestre Bimba; e a Associação de Capoeira Angola 

conseguimos um imóvel belíssimo pra ela também que fica em frente o teatro Miguel 

Santana, na rua Gregório de Matos. Ali está funcionando até hoje. E começou daí.  

<cartógrafa> E  como fica o título de propriedade destes imóveis? 

Eles têm o comodato, concessão de uso gratuito, que é um imóvel pertencente ao 

governo do estado, dentro da área tombada e considerada patrimônio da humanidade 

que é o Pelourinho. Eles têm obrigação de zelar pelo imóvel simplesmente.  

 

<pesquisador>  Então aí veio uma nova mentalidade, eles começam a fazer, como 

faz com as Filarmônicas, “Ah Filarmônicas está legal? Ah então faz uma ONG.” 

Capoeira, não sei que, faz o Forte da Capoeira, uma ONG também, o que mais? O 

trabalho de Waldeloir Rego, então vão criando ONGs.  Só que na verdade ONG 

governamental, não existe ONG governamental. Na verdade isso são Ongs que 

começam a sair de dentro de órgãos públicos, nunca é uma iniciativa da sociedade 

civil. Todo mundo que reclamou aqui Teatro XVIII, Fundação Casa de Jorge Amado, 

tudo era assim, quando você vai olhar o salário dos caras, era um salário com valores 

de um secretário, ou mais que um secretário de estado, você tá entendendo? 

 

<mestre> Tudo começou com Cleonel Pereira. Ele foi diretor da Casa das 

Filarmônicas. Ele ajudou muito, tinha acesso ao secretário e conseguia tudo pra lá.  

 

<estado/ONG> Eu desenvolvia um trabalho de resgate de um movimento cultural, 

chamado Filarmônicas que tem aqui na Bahia (...) À medida que esse projeto se 

fortalecia esse pessoal de capoeira insistia comigo pra eu desenvolver uma ação 

semelhante com eles, porque eles achavam que ia dar certo e tal. E eles criaram junto 
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comigo uma instituição chamada Forte da Capoeira, que era associação brasileira de 

defesa e preservação da capoeira, uma coisa assim. Com esse instrumento legal na 

mão, nós fomos atrás na época da Secretaria de Cultura. Sensibilizamos o secretário 

de cultura e a secretaria então nos deu apoio e a gente começou a ocupar o Forte, 

inicialmente limpando umas salas que estavam sujas. Não tinha condição física de 

entrar lá, então a gente fez um estandezinho ali no meio, implantamos ali um escritório 

e a partir dali começamos a trabalhar junto à Secretaria de Cultura essa coisa de 

restaurar fisicamente o Forte e tivemos êxito, né? Porque aí o Estado assumiu aquela 

obra, fez a restauração e o Forte da Capoeira começou a se desenvolver ali, a 

trabalhar ali, começou a desenvolver uma série de projetos. Só tem que nesse período 

eu me afastei, porque entrou uma pessoa que tinha mais disponibilidade, porque eu 

tava envolvido com o negócio lá da música. Essa pessoa, é Leal.  

 

<mestre> Porque o Dr. Leal já estava ali no Pelourinho há dez anos, né? Diziam que 

ele era prefeito do Pelourinho. Você já teve filho? Tem mãe? Já perdeu algum 

parente? Dr. Leal tinha aquilo como um filho. Ele amava. Dr. Leal era gente boa, tudo 

que pedia a ele, ele dava lá pra Associação. Ele era apaixonado, você já pensou? Ele 

trabalhou naquilo, pra construir aquilo ali, com um mês que estava pronto, ele 

entregou pra outra administração.  

 

<professor> Próximo ao dois de julho, eles estavam convidando as academias, os 

capoeiristas pra sair no 2 de julho com o nome Forte da Capoeira com a camisa. Um 

bom número de capoeiristas foram, aí nós fomos. Aí que eu vi que as relações deles 

estava bastante forte, porque eles estavam querendo obrigar os capoeiristas. Hoje a 

gente sai no 2 de julho, a camisa com a nossa logomarca. Mas na época que ele 

propôs isso, tinha que sair com a camisa deles, Forte da Capoeira. A saída era a 

gente se encontrando no Paço, cada um levou os instrumentos do grupo, aí nós fomos 

tocando até a Tereza Batista. Na Tereza Batista nós paramos, teve uma feijoada lá, 

depois fomos dispensados. Isso foi há 4 anos atrás.  

<cartógrafa> O que era a proposta da caminhada?  

Ah, a gente não sabia. A gente ia na frente, no fundo o nome de um político, o ACM. 

Só que a gente não sabia. Daqui do Forte foi só o mestre João Pequeno.  

 

<mestre> Eu não gosto de política, eu não sou político. Agora eu não posso ser 

ingrato com uma pessoa que ajuda a capoeira. Foi o caso de ACM. Ele deu aquela 

casa à Associação (ABCA). Não deram mais nada, mas ele deu a casa. A ingratidão 

tira a feição. Pastinha usava esse termo, não se cospe no prato que comeu. Ela fica 
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dizendo que ele (Dr. Leal) meteu a mão. Eu não acredito e se ele meteu é problema 

dele. Ele ajudava a capoeira.   

 

<pesquisador> Por exemplo, aí eles chamam os caras de capoeira que eles acham 

que tem uma liderança, porque por exemplo assim, o Gildo Alfinete, era um cara que o 

irmão dele tinha conseguido essa casa aqui que era a casa da Capoeira Angola, o 

irmão dele era um cara influente dentro do governo ... Eles vão construindo uma 

política de aproximação desse ambiente da capoeira, alguns eles encontram alguma 

restrição. Por exemplo assim, Moraes, Curió quem dá a notícia de que tem o Forte da 

Capoeira,  sou eu. ... Eu lendo a coluna de Danuza Leão, no Rio de Janeiro está lá. Aí 

eu digo, como é que uma notícia dessa não corre na Bahia e já corre aqui no Rio de 

Janeiro. Aí cheguei aqui chamei Moraes e Curió e disse oh está saindo isso, e as 

pessoas que já estão escaladas para estar lá é fulano, fulano, entendeu? E a minha 

idéia era criar mesmo um pânico nos caras. João Pequeno era certo, mas a academia 

de João não se posicionava politicamente. O Nenéu já estava certo, porque entraria 

uma cara da regional. Bom, você vai olhar o  jogo de manobra que eles começam a 

fazer é grande, eles tem um jogo político assim, até o ponto, de ter essa capacidade 

de atrair aqueles que eram contra eles. 

 

<mestre> E aí ele (Dr. Leal) formou esse conselho, chamou uns mestres de capoeira 

que ele achava que eram pessoas lá, escolheu uns inclusive que eram meus inimigos 

pela briga que eu tenho pela capoeira, chamou uns de lá de fora, botou nesse 

conselho e eu fiquei de fora, estrategicamente pegou o mestre João Pequeno 

entendeu? (...) Leal repensou o comportamento dele e passou a me ouvir, quando 

quis. Muitas vezes eu chamei Leal, Leal você está se abrindo demais, capoeira quem 

conhece é capoeirista. E ele aí foi procurando espaços de diálogo, não só comigo, 

mas com mestre Curió, mestre João Pequeno.  Ele soube dialogar, soube fazer 

política, foi paternalismo? Foi e daí? Vale! Ele pensou essa ONG com mil propostas 

pra capoeira, que se ele estivesse aí ele estaria fazendo (...) O Forte da Capoeira 

apoiou eventos de capoeira. O dinheiro entrava, a associação geria esse dinheiro e 

distribuía com esses grupos pra fazer os eventos, dava camisas pra um, calças pra 

outro, material de construção pra outros ajeitar a academia.  

 

<estado-atual> Porque essa organização Forte da capoeira é que comprou esse 

acervo com recursos públicos, então,  por um lado o acervo é deles porque eles que 

compraram, por outro lado é público porque o dinheiro é público, mas tem uma outra 

questão anterior a compra e tudo. Como eu falei pra vocês, existe uma questão da 
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Procuradoria Geral, do Tribunal de Contas e da Ouvidoria Pública, esses órgãos, que 

são órgãos de controle da sociedade sobre os atos administrativos, tem em todos os 

relatórios, tem um capítulo, sobre essa organização Forte da Capoeira como sobre 

outras também.  

 

<estado-antigo> Porque uma ONG para sobreviver ela precisa de dinheiro, se você 

não tem um patrocinador da iniciativa privada você vai buscar  o apoio da instituição 

nas áreas de cultura. E aí tanto a Casa das Filarmônicas fazia quanto o Forte fez e o 

Estado entendia que aquilo era importante, mantinha convênio. Esse convênio era que 

a gente podia fazer as coisas, pagar água, luz, funcionário, evento. 

 

<pesquisador> Porque o outro cara tinha uma política de cooptação de ter os caras 

do lado dele, então tome aqui uma camisa, tome aqui um num sei o que? Faz isso, faz 

aquilo. Esses agora não, esses tiveram que desconstruir ou desqualificar uma política 

que funcionava e que envolvia todo mundo. 

 

<mestre> Eu joguei capoeira com o poder quando disse ao Secretário que não tava 

acreditando. Ele reformou o Forte, me deu toda condição que eu queria, tudo possível 

para eu ficar embebecido com o fato de estar entrando no Forte e olhar o espaço, pra 

dizer como eu queria minha parede, qual a cor da tinta que eu queria, onde eu queria 

tal e tal... E aí, resumindo eu disse a ele, olha seu secretário e governador, no dia que 

eu tive lá no seu gabinete e disse que não acreditava na idéia desse Forte, eu não tive 

idéia nenhuma de desacreditar na sua capacidade de fazer, de desrespeitá-lo como 

secretário de Estado, eu lhe chamei pra roda, e você veio e me deu uma rasteira. O 

Forte está construído, muito obrigado, mas saiba que normal, a capoeira já fez muito 

mais que a construção do Forte, pelo menos esteve aqui dentro preservando o que 

restou durante todo este tempo.  

 

<estado-antigo> Não houve dissolução da ONG, apenas ela está hibernando. Que 

ela foi concebida como eu disse pra ser um modelo de gestão compartilhada, como o 

Estado não quis compartilhar, está aí isso no ar. Mas o tempo vai dizer onde é que 

está a verdade. 350 anos de resistência, um ou mais dois ou três, a capoeira tira de 

letra.  

 

<mestre> Eles vieram e acabaram. Não tem esse negócio de ONG, foi a palavra do 

Secretário Márcio Meirelhes.  
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<estado-atual> Como está havendo um repensamento do governo como um todo, de 

Secretaria que estão como a nossa, porque eram Secretarias.... o cara pra lidar com a 

capoeira, criou uma ONG com funcionários do Estado, fora do estado, pra puder ter 

uma relação com a capoeira, e isso é uma aberração administrativa. Se o Estado vai 

lidar com isso, o Estado tem que cuidar disso, ou então a sociedade civil tem que 

cuidar disso e o Estado dialoga com a sociedade civil.  

 

<mestre> Quando o PT entrou resolveram botar um gestor, o Magno e tiraram o Leal, 

que é compreensível, mas é uma incoerência também. Tiraram Leal porque era do 

governo passado, só que Leal trabalha hoje com a cesta do povo, que também é do 

governo. Eu disse ao gestor, te jogaram aos leões, falei isso, lembra? Então 

metaforicamente, é uma relação que naturalmente ela se torna conflituosa,  porque ele 

não entende, não conhece capoeira, ainda mais, ele veio administrar um espaço. É 

como pegar uma casa e dizer oh, as paredes eu sei, mas o que está aí dentro pra 

mim, não me interessa eu não sei, porque eu não conheço nada de família. E vai ter 

problema com a família.  

 

<estado-antigo> E hoje a capoeira não quer mais a figura do capitão do mato lá 

dentro do Forte, nem muito menos a recriação de uma figura  conhecida na época 

Pedrito Gordilho, o grande perseguidor do candomblé e da capoeira aqui dentro de 

Salvador. 

 

<mestre> A briga com o poder passado é um jogo de capoeira. É uma coisa que todo 

capoeirista gosta, de estar no embate, no jogo de capoeira, que é o princípio das 

perguntas e respostas. O ruim é quando você só tem que ouvir respostas, não faz 

perguntas, nada. E é o que esse poder que está aí está fazendo com  a capoeira. Na 

hora da volta ao mundo, aí eu estou olhando pra cara de todos eles. Na hora da volta 

ao mundo aí eu vou dizer, você, você, você,  fora. Entendeu? Porque são uns jogos 

que se eu não tivesse essa experiência que eu tenho com capoeira eu não estaria 

aqui mais não. Mas eu não.  Eu sou carne de pescoço. Por isso que eu acho que isso 

é passageiro. Aí qual a estratégica? Eu vou pro pé do berimbau,  esperar pra poder 

acalmar o jogo depois eu volto. Então hoje eu tô assim no pé do berimbau, agachado, 

esperando pra voltar pro jogo. Porque não adianta você ficar na roda saindo na 

porrada com um cara que não sabe dialogar com o corpo. É legal quando você pode 

tá jogando, quando a visibilidade do lúdico, mesmo quando acontece uma violência, 

alguma coisa que conote violência, exercitar o riso, o sorriso. Mas nesse jogo aí, com 
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esse povo que tá aí, ou é porrada, porrada, ou então o mais inteligente, recua e 

espera o melhor momento. E aí o melhor momento vai vir.  

 

 
 
 

reflexões sobre o diálogo 2:: 
ENTRE MOLAR E MOLECULAR 

 

A idéia de transvalorar os sentidos do jogo de capoeira é muitas vezes 

praticada pelos capoeiristas. Trata-se um mecanismo de deslocamento,  que atribui  à  

algumas relações enquadradas noutras esferas da vida, como situações profissionais, 

afetivas, políticas, culturais, entre outras, os modo de lidar com a emoção, os 

impasses, a disputa, a esquiva do jogo da capoeira.   

O <mestre>  traz nas suas enunciações movimentos da capoeira como a volta 

ao mundo,  ir para o pé do berimbau, dar uma rasteira e entrar na roda para esclarecer 

acerca das atitudes diante do jogo político formado em torno das relações 

estabelecidas com o Estado, no processo de reforma e gestão do Forte. O jogo 

aparece como uma ferramenta cartográfica nesta investigação e ao mesmo tempo é 

acionado pelo <mestre>  e pelo <pesquisador>  nas suas explicações acerca dos 

processos que envolvem a ONG – Forte da Capoeira. 

 A inflexão nas relações entre Estado e capoeira, inserida num contexto mais 

amplo de relações políticas, explicado anteriormente, provoca rearranjos no campo de 

forças em questão. O acontecimento ONG- Forte da Capoeira configura um momento 

relevante nestes rearranjos, e explicita uma evidente intersecção dos níveis molares e 

moleculares implicados neste campo. Trata-se do período onde alguns planos, formas 

de atuação, objetivos, articulações são traçados no âmbito da capoeira e da gestão 

pública, que culminarão na reforma.  

A análise micropolítica situa-se no ponto de coexistência do nível molar e 

molecular e, portanto, o episódio ONG consiste num campo de forças potente para 

esta perspectiva analítica. A fusão de duas organizações institucionais neste jogo 

político, como a ONG e o Estado, provocam o surgimento de um grupo híbrido neste 

diálogo, denominado por <estado/ONG>.  

Este arranjo político-administrativo insere-se, num conjunto de ações de 

natureza semelhante, empreendidas pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, 

entre 1999 à 2006, período em que se alternaram 2 conformações do  partido PFL no 

governo do Estado.  Esta secretaria desenvolvia uma política cultural atrelada às 
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organizações não governamentais, ONG’s, por meio de convênios e concessão de 

verbas. Entretanto, esta concessão não se realizava a partir de editais públicos, 

submetidos à participação popular, mas por meio de alianças com grupos e atores 

específicos no contexto cultural. 

 Esta forma de atuação política contribui na consolidação de hegemonias no 

tocante à produção cultural neste contexto e apresenta relações com a concessão dos  

espaços no Forte da capoeira aos mestres- referências. Instituições como Teatro 

XVIII, Casa das Filarmônicas, Balé Folclórico da Bahia, Forte da Capoeira, Fundação 

Casa de Jorge Amado, Fundação Balé Folclórico da Bahia, Associação Baiana de Arte 

e Cultura, entre inúmeras outras, foram privilegiadas nesta articulação.47  

 Esboça-se a partir das ações produtoras de hegemonias, o plano molar, 

entrecortado por linhas duras de estratificação, cuja direção ortogonal e contínua 

aponta para a sedentarização de entidades. Neste caso, entidades culturais 

codificadas nos horizontes da mídia, da formação de modelos e referências, da 

luminosidade dos holofotes oficiais do governo e do capital privado.  

 
No momento, podia-se dizer apenas dizer que a cada articulação correspondia um tipo 
de segmentaridade ou de multiplicidade: um maleável, sobretudo molecular e apenas 
ordenado; outro mais duro, molar e organizado. Na verdade, embora a primeira 
articulação não deixasse de apresentar interações sistemáticas era, sobretudo no nível 
da segunda que se produziam fenômenos de centra-mento, unificação, totalização, 
integração, hierarquização, finalização, que formavam uma sobrecodificação. 
(DELEUZE & GUATTARI, vol.1, 1997: 54) 

 

Os fenômenos de centramento, totalização, hierarquização enquanto 

operações constantes no nível molar são percebidos neste campo de forças nas 

reflexões pontuadas acerca dos mestres – referências. Esta entidade fundada a partir 

da interação entre Estado e capoeira interfere nas direções percorridas pelas linhas de 

força. Alguns pontos fixos sedimentam-se no campo, e personagens estáveis 

emergem deste rearranjo.  

As figuras do “pai”, do “filho”, das “raízes”, da “família” adentram a roda de 

diálogos e representam estruturas estáveis, pulsantes no plano molar, reproduzidas ao 

 
47  Esta atuação envolveu a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado e o Fundo de Cultura da Bahia 
como articuladores centrais dos convênios; e outros órgãos da administração indireta ligadas à cultura 
tais como, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, 
Fundação Pedro Calmon, Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, Empresa de Turismo da Bahia 
(BAHIATURSA). Trata-se de uma complexa teia de relações políticas, que por ora, nos interessa do ponto 
de vista da constituição das hegemonias. Para tanto, cita-se alguns casos dos repasses de verba 
efetivados a partir dos convênios em 2006 no sentido de entender a produção de hegemonias atrelada ao 
capital público e as ditas políticas públicas culturais. O Forte da Capoeira registrou o valor de 
R$923.907,62; a Casa das Filarmônicas recebeu R$ 2.222.651,71; e em comparação a Fundação de 
Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX), da qual esta cartógrafa-artesã foi bolsista no desenvolvimento 
deste trabalho,  obteve apenas R$ 50.000,00.  
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lado dos mestres-referências e dos “350 anos de resistência”. Em diferentes 

colocações construídas a partir destas entidades molares, o <estado-anterior>, 

assinala o sentido de suas ações fixas e estratificadas junto aos mesmos grupos e aos 

mesmos mestres-referências ao longo dos 8 anos em que se encontrou na gestão.  

No início do diálogo, o <estado> retoma uma série de iniciativas de concessão 

de imóveis aos mestres de capoeira na poligonal do Pelourinho, linha dura da 

cartografia do urbanismo, por volta de 1994. Este é o ano do lançamento da terceira e 

quarta etapa do projeto de revitalização do Pelourinho. Neste território, delimitado por 

esta linha dura, onde se sedimenta um centro de lazer, compras e turismo, interessa a 

inserção de práticas tradicionais, como a capoeira, nos termos das entidades 

preservacionistas-molares.  

A idéia de privilégio quanto à concessão de espaço, aprofunda-se à medida 

que se percebe a sua repetição, pois alguns mestres receberam posteriormente 

espaços no Forte também, tais como Mestre Curió e Nenéu. O espaço é um 

componente de distinção, num campo de forças em que se observam situações de 

ruptura em função da ausência de espaço, em trajetórias singulares como a de Mestre 

Pastinha.  

A postura paternalista é apontada pelo <mestre>, seja de forma direta, seja 

referenciando as ações governamentais pela idéia da “ajuda” ou do sentimento da 

“ingratidão”. Esta postura é compreendida de maneira díspar pelo <pesquisador> e 

pelo <mestre>, enquanto aquele atribui o sentido da política de cooptação, este 

confere a esta ação de aproximação estratégica, a criação de um espaço de diálogo.  

O fenômeno da hierarquização dobra-se sobre a figura do pai-Estado, do 

prefeito do Pelourinho-Leal, do irmão de Gildo, do capitão do mato e de Pedrito 

Gordilho, algumas instâncias hierárquicas integrantes deste campo de forças. Os 

vetores não cessam de atravessar os processos, definir sentidos nos seus 

movimentos e esboçar os planos molares e moleculares.  

A direção definida como verticalidade atravessa estratos numa conexão 

hierarquizada, e a direção das horizontalidades conecta estratos em tramas de 

definições maleáveis. O fenômeno da hierarquização opera a partir de verticalidades, 

empreendidas pelas instâncias centralizadoras de sentidos  e das entidades molares 

de codificação. A entidade pai- Estado- prefeito do Pelourinho, enquanto acúmulo de 

estratificações, aciona as verticalidades nos episódios da caminhada do 2 de julho, da 

convocação do Conselho e da escolha dos mestres que o integrariam.   

Atribui-se o sentido da verticalidade à Caminhada do 2 de julho, pela exigência 

citada no discurso <professor> quanto ao uso da camiseta com o símbolo do Forte da 

Capoeira e por conseguinte, dos partidos e entidades molares atreladas a ele. Uma 
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exigência dissonante dos comprometimentos particulares daqueles que caminhavam e 

que vivenciaram um tipo de constrangimento – embotamento de suas subjetividades 

neste movimento de estratificação.  

 A escolha por parte do Estado, na figura de Dr. Leal, dos mestres que 

assumiriam cargos de conselheiros administrativos, ficais, presidentes, secretários, 

associados, também configura outra expressão da verticalidade, no referido jogo 

político. O <pesquisador> introduz outra forma de conexão dos estratos ao  

interromper o sentido da verticalidade assumido por esta convocação. Ele atravessa a 

linha vertical-convocação e conecta Mestre Moraes e Curió num tom alardeante e 

provocador, divergente da atmosfera consensual produzida nesta articulação.   

A efetividade do fenômeno de hierarquização é observada na declaração do 

<pesquisador> acerca da capacidade de atração, exercida pelo Estado, até mesmo 

daqueles que num primeiro momento demonstravam oposição a ele. A política de 

cooptação sugerida pelo <pesquisador> pode ser confrontada com a idéia de  gestão 

compartilhada defendida pelo <estado>. 

Percebe-se a partir das falas do <mestre> e do <professor> a ocorrência da 

gestão compartilhada, no que tange à distribuição do dinheiro para compra de 

uniformes, reparo de academias, realização de eventos. Entretanto, nos episódios da 

Caminhada do 2 de julho e do Conselho de mestres a gestão compartilhada é 

substituída por uma gestão verticalizada.  

Entretanto, na perspectiva das micropolíticas, é coerente relativizar a idéia de 

atração como uma força que opera num único sentido, a de subjulgar e anular a força 

daquele que é atraído. Assim, propõe-se outras interações entre estes vetores-força, 

no sentido de atribuir àquele que foi atraído uma postura estratégica, ou um 

movimento de esquiva-encaixe objetivando a obtenção de outras posições nesta 

relação hierárquica.  Nestes termos, uma mesma ação compreendida como atração de 

quem estava contra eles pode significar a aproximação destes, munidos de interesses 

próprios, num movimento também dissimulado e malicioso.  

Outros fenômenos de hierarquização, no que tange à capoeira, coexistem com 

estes efetivados no plano molar. O princípio da hierarquia define sobremaneira as 

relações sociais entre integrantes de um mesmo grupo de capoeira e entre grupos 

diferentes, de forma que a entidade molar mestre-referência não se encontra calcada 

somente sobre as articulações entre <estado> e <mestre>.  

 A discussão acerca dos mestres-referência e do vetor-espetáculo proposta no 

diálogo 1, pode ser apropriada para a compreensão desta sobreposição de planos 

molares. As posições hierárquicas mestre, professor, alunos mais velho, contramestre  
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tanto contém a dimensão molar da estratificação quanto as dimensões moleculares, 

inerentes aos processos de singularização e de criação.  

A dimensão molecular operante na entidade mestre-referência, professor, 

contramestre abre brechas para a produção de autonomias relativas face às regras da 

estética dominante. Na discussão do diálogo anterior, coloca-se a idéia de anteparo, 

como efeito de suspensão relativa, interrupção de codificações impingidas por regras 

externas, convocações verticais e reconhecimento e atribuição de poderes pelo vetor-

espetáculo.  

Uma espécie de tensão recíproca produtora também de restrições mútuas, à 

medida que uma determinação vertical encontra no anteparo mestre, contramestre, 

aluno mais velho,  posicionamentos éticos- estéticos- políticos singularizados pela 

prática da capoeira.  Estes posicionamentos são capazes de produzir resignificações 

das regras externas, a partir das posições hierárquicas e das estratégias de prestígio e 

reconhecimento compartilhadas pelo grupo que integra, e pelas relações que 

estabelece com outros grupos.  

As relações hierárquicas sedimentadas nas posições estáveis constituídas a 

partir do episódio da formação do conselho e da instituição da ONG desestabilizam-se 

com a mudança do governo do Estado da Bahia. Trata-se de um momento de ruptura 

destas conformações estratificadas em nível molar pela entrada de personagens e 

modos de fazer política diferentes daqueles que haviam se consolidado.  

Uma série de abalos e rupturas no que tange à produção de hegemonias, de 

hierarquias e de referências faz vibrar o campo de forças em questão. O <estado- 

atual> desfaz o convênio econômico e desencadeia um processo de dissolução da 

ONG – Forte da Capoeira, que se sedimentava unicamente sobre esta articulação, 

logo após a inauguração do Forte reformado. A fala do <mestre> sobre um pai que 

perde o filho, refere-se a recente finalização da obra de restauro do monumento, em 

dezembro de 2006, a posterior mudança do governo em janeiro de 2007 e a saída da 

entidade pai- Estado para a entrada de outra entidade.  

O que viabilizava economicamente a existência de um conselho, com 

secretários, diretores, associados colapsa, a partir da mudança do governo do Estado 

e vetores de diferenciação passam a  afetar num processo estratificado ao longo de 8 

anos. Configura-se um foco de tensões, a partir da entrada de um novo gestor, 

posição hierárquica preponderante na definição das relações de forças entre capoeira 

e Estado.  

Não se trata, por ora de avaliar especificidades quanto à atuação de cada 

gestor e as relações com o Estado, à medida que se trata de um processo abrangente 

de reelaboração dos posicionamentos políticos neste período de transição, que 
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extrapola os objetivos desta reflexão. O episódio da dissolução da ONG  produz 

efeitos de dispersão, onde se efetivava anteriormente a unificação, de fragmentação 

em contraponto à totalização. A idéia não é definir dicotomias entre o Estado atual e o 

antigo, pois ambas as configurações esboçam fenômenos de centramento em seus 

respectivos planos molares. 

O plano molar configurado pelo <estado-atual> equaciona suas articulações 

de centramento com a participação de outras entidades molares, a Procuradoria, a 

Ouvidoria e o Tribunal de Contas da União. Por outro lado; o <estado-antigo>, aciona 

o capitão do mato e Pedrito Gordilho, e reconfigura seu plano molar, no sentido de 

lidar com os processos emergentes.  

O mecanismo de reprodução do plano molar é a incessante sedimentação de 

entidades de ordem, à medida que vetores de diferenciação interrompem os 

movimentos de constituição de hegemonias. O <Estado-atual-capitão-do-mato> 

confronta-se com o <Estado-anterior-pai>, e colocam-se inúmeros impasses quanto 

à questão da propriedade, da autoridade e da instituição ONG – Forte da Capoeira. 

Neste plano as estruturas precisam estabilizar-se, entretanto, um processo tenso de 

encaixes e desencaixes de saberes-poderes provocam situações de conflito.  

O jogo segue noutro ritmo, provocando o movimento do <mestre> de ir ao pé 

do berimbau, de desqualificar o modo de jogar do seu adversário e a forma como age 

indiferente à idéia de pergunta e resposta. Relata uma situação que conota a violência, 

a porrada, retomando a idéia de verticalidade como mecanismo de conectar estratos 

no plano molar.  

Sua estratégia evoca um dos princípios metodológicos desta elaboração, a 

esquiva, a idéia de recuar e esperar o melhor momento, em que a violência e o lúdico 

engendram movimentos imbricados e configuram a condição híbrida de brincadeira e 

de  luta do jogo da capoeira. As linhas de diálogo são interceptadas por uma roda de 

cantos e contos, na sala do CECA no Forte de Santo Antônio Além do Carmo.  

 

Em dia de festa, o espaço é preenchido por outra atmosfera, instaura-se  o 

sentido de preparar, de criar a emoção celebrativa sobre algum acontecimento, 

personagem, sua idade, o que fez em vida; uma vitória, uma despedida ou uma 

chegada. A festa enquanto espaço-tempo excepcional assume uma densidade 

singular quando se trata da celebração do mito. A roda de cantos e contos é o espaço 

preparado para a celebração do aniversário da memória de 119 anos de Mestre 

Pastinha, fluxo mítico provocador de vibrações no território existencial-capoeira. 

Entidade molar, que sistematizou a prática da vertente angola inserindo-a numa lógica 

de academia e num circuito intelectualizado; e molecular ao singularizar neste 
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processo movimentos, ritualidades e outras relações de saberes- poderes e modos de 

subjetivação. Um fenômeno de sedentarização e simultaneamente de invenção de si, 

instauração de uma qualidade estética singular neste processo de emergência da 

angola da linhagem de Pastinha. Personagem expulso da casa 19 do Pelourinho, tal 

como  foi relatado  na roda imaginária,  que se engaja nas intermitências do 

espetáculo e da resistência, das verticalidades e das horizontalidades.  Pastinha e 

Zumbimba, expressões potentes do sentido de alternância de significações, da 

coexistência do molar e do molecular. Era o  dia 5 de abril de 2008, data celebrativa no 

calendário da capoeira angola, e data irrelevante no calendário molar.  Um olhar um 

tanto assossegado pelo tempo, pelos 90 anos de idade, Mestre João Pequeno, 

encontrava-se sentado numa cadeira distinta dos demais bancos de madeira 

espalhados por toda a academia. Olhar atento à movimentação em torno do boicote 

da homenagem à Pastinha,  e ao mesmo tempo olhar anestesiado, que figura uma 

espécie de silêncio. À  menor sinalização  para falar, todos os demais se calam e 

esforçam-se para ouvir sua voz baixa e desacelerada.  Ele propõe uma glória à 

Pastinha, e os demais reagem, “se o mestre está dizendo, então glória à Pastinha”. O 

mestre João Pequeno de Pastinha, revela em seu nome a  gênese da sua formação 

na capoeira e, portanto, torna mais claro, o sentido da celebração que se realizava na 

roda de cantos e contos. Ao lado de Mestre João Pequeno  estão Mestre Boca Rica, 

alguns alunos mais velhos do CECA e  inúmeras pessoas, capoeiristas ou não, 

formando um círculo, cujo tema era Mestre Pastinha. Sua vida, as músicas que 

cantou, com quem aprendeu capoeira, várias perguntas dirigidas a João Pequeno, que 

muitas vezes mantinha-se no silêncio da ausência da memória precisa, e outras vezes 

deixava escapar algum fragmento das suas vivências como discípulo de Pastinha. 

Entretanto, esta roda encontrava-se interceptada pelas determinações do plano molar 

definido pelo <Estado-atual-capitão-do-mato>. Os demais espaços do Forte não 

compunham o arranjo da festa, o pátio estava sujo e no banheiro o sistema de água 

cortado. À tônica da rememoração e da homenagem articula-se  novamente a tônica 

da resistência, no sentido da oposição contra o gestor-atual. A comemoração arranjou-

se de uma forma autônoma pelos integrantes do CECA, descumprindo determinações 

verticais relativas à oficialização das práticas, mediante a submissão de ofícios em 

prazo fixos de solicitação. O sentido da horizontalidade subverte tais determinações e 

instala-se sobre outras, donde as posições hierárquicas de Mestre e discípulo 

cumprem os preceitos básicos para se tomar qualquer decisão. Esta  situação de 

conflito não se trata de um evento isolado, mas compõe uma série de epsódios de 
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desentendimento entre alguns mestres ocupantes do Forte, como Curió e Moraes e o 

gestor.48  Na quinta feira, véspera do ocorrido, o gestor alugou o Forte para uma festa 

privada de um casamento, inviabilizando as atividades diárias da capoeira, no espaço 

dos referidos mestres. Manifesta-se no campo de forças as vibrações da instabilidade 

das posições hierárquicas e mestre Curió adentra a roda de cantos e contos, investido 

de uma postura de ataque. Senta-se ao lado de Mestre João Pequeno, sua voz é 

entoada com certa dose de decisão, de autoridade e de eloqüência e  amplia-se 

naquela sala com plena potência. Investe-se da vibração acusatória: “Então não é 

Forte da Capoeira, é Forte da casa dele”, “Essa reborréia, a palavra é reborréia”, “A 

capoeira é um exército”. Sacode a cabeça como se para confirmar aquilo que ele 

mesmo dizia, tira e coloca no pescoço uma pequena toalhinha, bordada com seu 

nome “mestre Curió”. Com ela enxuga a transpiração da testa,  gesticula com a mão- 

corpo – voz – olhar- temperatura de indignação e anuncia expressões como “É caô, 

caô, caô”. Sua fala figura uma espécie de convocação, um movimento de declarada 

disputa contra a atual gestão do Forte da Capoeira. Arranca aplausos de todos  

quando finaliza sua performance mestre-resistente com a  expressão “escravidão 

domesticada”. Fazem-se novamente presentes na roda de cantos e contos, o homem- 

resistente-vigoroso e o <Estado-atual-capitão-do-mato>, dispersas numa emoção 

compartilhada por todos presentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Este relato refere-se a uma situação de desentendimento entre a gestão atual e alguns mestres do 
Forte. A atual gestão alugou o Forte ao longo de 2007-2008, para alguns eventos privados, que não 
apresentavam ligações com a capoeira, e os mestres discordaram destas determinações, alegando que 
as atividades da capoeira, como aulas e rodas, tiveram que ser interrompidas diante da alteração das 
atividades que compõe o cronograma do referido espaço. Na semana anterior à roda de Canto e Contos, 
relatada acima, foi realizado o Jantar Cultural do 5º Congresso GIFE sobre Investimento Social Privado 
com show do bloco Ilê Aiyê para os participantes do evento; e no dia 20 de novembro de 2007- dia da 
consciência negra e celebrado no universo da capoeira, conforme relatado no epsódio ZUMBIMBA!-  a 
superintendência de Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) organizou um evento para a Premiação da 
Regata Internacional Transat Jacques Vabre.  
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J O R G E  V A T U S I  
CENTRO DE CULTURA POPULAR: 1982
fonte: Zé Virgílio Leal de Figueiredo 

APRESENTAÇÃO DE JORGE VATUSI E CAFUNE, AO FUNDO BARRACAS DE FEIRA- CENTRO DE CULTURA POPULAR: 1982
fonte: idem
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DIÁLOGO 3:  cotidiano  

 

 

 

Questão precipitada no trajeto Porto – Santo Antônio:  

<cartógrafa> Como pensar o processo de apagamento das rugosidades e a 

emergência de paredes- pisos- práticas- horários- entrada  estriados na 

transformação do Forte de Santo Antônio Além do Carmo em Forte da Capoeira?  

Como o cotidiano modifica estas estratificações? Ele modifica, ou o vetor- força 

espetáculo despotencializa inclusive as elaborações cotidianas? Converte-se 

cotidianidade em cotidiano alienado? Como se fizeram presentes 

imprevisibilidade, drama e número ao longo do processo de ocupação e 

posteriormente de reforma do referido Forte?  

 

<mestre>  No largo, num primeiro momento também era muito abandonado e tinham 

várias pessoas usando drogas. Não tinha aquela invasão que tem ali na encosta. Não 

existia nenhuma casa. A gente pode dizer que viu aquilo nascer, hoje tem muitas 

casas ali na encosta. Tinha uma quadra de futebol, onde a gente jogava futebol às 

vezes.  

 

<artista>  A gente movimentava muito o comércio entorno, também aqueles bares 

todos em volta do Ilê Ayê vendia muita cerveja, tinha movimento. Então 

movimentavam muito, o pessoal ia pra lá, bater papo, jogar baralho, jogar buraco, 

além das barracas que atraía no final de semana, muitas barracas eram montadas ali 

do lado de fora, barraca de ginga, coco. As pessoas tanto ocupavam lá dentro como lá 

fora. 

 

<pesquisador> Lá não era lugar fixo de nada.  

 

<professor> Logo na entrada ali, o portão que era imenso, mas só que ele só abria 

uma portinha. Tipo assim, eu tenho 1.70 m, uma estatura mediana assim, pra eu 

passar ali eu teria que me abaixar. No início tinha um telefone público, o banheiro era 

unisex, ficava fechado, o pessoal do Ilê reinvindicavam, diziam que só eles limpavam, 

quase a gente não usava. No segundo andar tinha o sapateiro, Calunga, era aluno do 

Mestre  João Pequeno. O serralheiro China, por sinal morreu asfixiado aqui no Forte, 

ele botou feijão no fogo e morreu.  Tinha outro que fazia atabaque também, chamava 

Didi, já morreu também. Tinha o Lourimbal, tinha o ateliê e morava aí.  
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<pesquisador> Ali era lugar de suplício, lugar que foi uma prisão, então ali pra fazer 

as coisas era necessário que se acreditasse nisso, né? Tinha que ter uma limpeza. 

Quando a gente montou a academia de João Pequeno, na outra semana o Vovô já 

estava lá também batalhando o espaço dele, e tivemos que fazer esse trabalho, um 

trabalho pesado, muita folha, de noite, tinha que fazer sem João estar presente porque 

João era evangélico, né? Então teve que correr folha ali, foi pesado. Dona Ilda que fez 

aquilo ali, depois celebrou uma missa, aí foi quando se abriu, a inauguração oficial do 

Forte. Ali foi feito, ali eu ainda acho que é um clima pesado. Muito pesado assim.  

 

<estado > O primeiro evento foi a feira do Forte e era no dia 13 de junho de 1982, dia 

de Santo Antônio, então essa feira aí, era um evento de 3 dias, sexta sábado ou 

domingo, ou quinta sexta e sábado, e a gente conseguia as barracas, montava as 

barracas do artesanato, tinha apresentação da noite, rolava dinheiro, pagava cachê, aí 

atraía volume de gente. Então ao mesmo tempo tava rolando roda de capoeira, no 

palco tava alguém se apresentando, a feira tava rolando, de repente tinha uma 

performance de roupas africanas, de repente tinha uma performance de penteados 

africanos também. Então rolava tudo ao mesmo tempo nessa feira.  

As noites da beleza negra, elas aconteciam lá e teve um encontro uma vez que me 

lembro que o artista convidado pelo Ilê Aiyê para fazer o show foi João do Vale, um 

paraibano sensacional, autor da música carcará. Gilberto Gil uma e meia pra duas 

horas da manhã chega lá com o violão e aí ficaram no palco João do Vale e Gilberto 

Gil até quase 5 horas da manhã. Cantava uma coisa cantava outra, claro só quem 

tava ali quem viu aquilo ali. O primeiro show que o Camisa de Vênus fez foi lá. Uma 

banda hard rock, famosíssima nos anos 70 80 no Brasil, um cara chamado Marcelo 

Nova, um grande roqueiro brasileiro, inclusive fez pareceria com Raul Seixas no final 

da vida de Raul. 

 

<estado> Tínhamos vários problemas também, eu me lembro que tinha um cara lá 

que fazia um artesanato meia boca e veio através de um órgão da secretaria de 

segurança  de colocar ex-detentos na sociedade. Então esse cara era ex-detento e 

artesão. Esse cara chegou lá e tive muitos problemas com ele, porque ele se instalou 

pra morar lá e pra eu tirar ele de lá foi barra pesada ... Os índios tinham atividade, nós 

promovíamos encontros lá ... Os ternos ensaiavam lá, faziam festa lá. O primeiro show 

do Edson Gomes na Bahia foi no Forte... Tião fazia umas sacolas, uns tapetes, ele 

trabalhava com sacolas, quadros, era um cara que foi torturado, foi preso político, um 

cara interessantíssimo.  
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<professor> Geralmente era cheio de carro velho ali no canto, que eu e mais meus 

irmãos brincava muito. Tinha o palco do Ilê que era de pedra, ficava em frente ali onde 

são os banheiros. 

 

<mestre> Tinha uma caixa d’água elevada assim uns 2 metros de altura por 4 de 

tamanho. Era uma caixa d’água que tava lá no meio do nada. Tinha resto de água, 

resto de lixo, tinha sapo, porcarias também dentro. Parecia que tinha sido feito pro Ilê 

ensaiar. Eles botavam uma escada de madeira. A percussão ficava embaixo com o 

povão e os cantores ficavam em cima dessa caixa d’água.  

 

<artista> Aqui no ensaio do Ilê aqui no Curuzu, a quadra aqui chamava Senzala do 

Barro Preto, quando nós viemos pra aqui a gente chamava a Senzala do Barro Preto, 

mas lá no Santo Antônio nós nunca chamamos, porque na verdade a gente nunca 

sentiu lá era nossa casa. Tinha essa relação de ocupação momentânea. 

 

<mestre> Olha só eu sintetizaria dizendo o seguinte, o Ilê nessa relação com a 

capoeira, não se envolveu em momento nenhum. Em primeiro lugar, não interessava 

ao Ilê Ayê a capoeira aqui dentro, porque quanto mais espaço tivesse pro Ilê Ayê 

melhor. O Ilê ocupou várias salas aí, ocupou quase todo o Forte. E tivemos uma briga, 

quando o Ezequiel saiu dali, queriam ocupar o espaço dali. O GCAP brigou, a gente 

entrou, e aí botei corrente, botei cadeado, porque ali ia ser pra capoeira e acabou. Não 

foi muito legal a relação do Moraes com o Ilê Ayê. 

Aí depois de algum tempo a gente dividindo a sala com Mestre João Pequeno, a gente 

começou a sentir que era apertado para os dois grupos. Aí fizemos uma consulta com 

Mestre Ezequiel, ele disse que não estava pensando em usar a sala do Forte. Aí um 

dia a gente arrombou o cadeado. Entrou na sala e ocupou, a partir desse dia fomos 

cuidar do salão, consertar telhas, parede, botar luz, energia. Não existia banheiro 

quando a gente começou a treinar lá. No Forte tinha um banheiro que era uma 

porcaria, tinha que ter muita coragem pra entrar lá, principalmente as mulheres.  

 

<professor> O Teto sempre tinha que dar um reboco, todo ano, porque caia mesmo, 

os pedaços. Final do ano a gente consertava, porque era época que a galera juntava 

já o dinheiro, fora as contribuições dos alunos. O mestre que cuidava, tanto que uma 

vez ele quebrou o pé. Todo final de ano, pintava parede, chão... mas pra eles nunca 

era a reforma que eles queriam, pra gente era uma grande reforma. Aqui fora tinha um 

banco, que o mestre sempre ele chegava cedo e ficava aguardando no banquinho. 
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Tinha um vestiário unissex. Outro detalhe, o piso era de cimento cru, cimento normal 

mesmo, eu me lembro que ali no meio, no centro onde a gente joga era bem gasto, 

era onde o pessoal mais ficava com o pé. Nessa época que ficava sem energia a 

gente ajudando com escadas, compramos os fios pra puxar energia pra cá. Teve 

época da gente fazer roda aqui a luz de velas. Onde é o caminho do baluarte, era uma 

sala onde virou academia de box por pouco tempo.  

 

 <mestre> Como nosso espaço era em cima, eu tenho um misto, como todo brasileiro, 

eu tenho de engenheiro um pouco, aí eu coloquei um vaso lá em cima, com um tubo 

de 100 mm descendo e jogando numa cela que tinha em baixo, cujo encanamento 

ainda estava funcionando, era a única coisa que estava funcionando. Então enquanto 

não deu problema, entupiu, mas felizmente logo depois arrumaram um gestor pra aqui, 

que era o Leal, já com o governo de fazer o espaço pra capoeira. 

 

<pesquisador> Luiz Melodia faz show lá. Ali era um cineclube, toda sexta feira 

passava um filme, aí você tinha, na época tinha um cara que morreu recentemente, 

Luís Orlando, um cara negro, e que ele trabalhava com esse negócio de cinema na 

Bahia, aí ele criou em todas as entidades negras na Bahia, Olodum, Ilê Ayê, então 

isso tinha lá. Eu me lembro esse filme vadiação, foi popularizado lá. As pessoas que 

iam assistir eram da comunidade e da comunidade da capoeira. Ali sempre foi uma 

coisa da comunidade da capoeira. Era exibido dentro da academia.   

 

<mestre> O Jorge Vatusi e a Cafuné moravam na torre principal do Forte, na entrada, 

na parte de cima, que tinha algum tipo de privacidade.  Eles tinham um banheiro lá. 

Dava pra morar pra quem não tinha onde morar.  

 

<artista> Jorge Vatusi era um dançarino, ele está na Alemanha hoje e a mulher dele, 

Cafuné,  eram muito polêmicos, muito irreverentes, também ficaram lá muito tempo 

esse pessoal tudo começou ajudaram a manter o Forte. Essas pessoas ajudavam a 

movimentar o forte, sempre ia gente, atraia alunos pra fazer dança com ele.  

 

<mestre> O Jorge Vatusi imagine, reagindo a repressão ele pintava as paredes com 

fezes, numa sala que tinha paralela a nossa na parte superior. E eles sofreram todo 

tipo de repressão, porque a forma como eles eram dançarinos, como uma forma muito 

libertária, eles sofreram repressão. Porque achavam que aquilo era molequeira, era 

vagabundagem, era a forma dele de ser dançarino. Mas eles não faziam nada demais, 

do que fazer dança, arte diferente daquela maneira formal, que o poder é o que mais 
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gosta, né? Das formalidades. O Jorge Vatusi ele dançava, e dançar da forma como ele 

dançava e da forma como ele se vestia para dançar então agredia entre aspas o 

poder. 

 

<artista> Tem o Gerônimo um cara muito louco, é tido como um porra loca, um 

maconheiro, mas é um cara também que estava muito no Forte. Não fazia nada 

específico, circulava por lá. Mas era uma figura que estava lá, fazia pequenos serviços 

pra gente, ajudava nas coisas quando tava mais equilibrado, mas era uma figura que 

fazia parte do dia a dia do forte. 

 

<mestre> Na época o governo não atuava na organização. Qualquer um que entrasse 

lá podia invadir uma sala dessa e morar; e ocupar e fazer seu trabalho artístico, qual 

fosse. Eu próprio pensei também, tinha celas com cadeado. Era só serrar o cadeado e 

dizer “Agora esse espaço aqui tem dono, sou eu.” 

 

<artista> Tínhamos no dia de quarta feira, nós fazemos aqui um pré- lançamento das 

músicas, então abria lá o forte, o bar. Esse bar chamava ubuzu, abria dia de segunda 

–feira e quarta-feira. Dia de segunda - feira fazia um bacalhau lá. O bar do Ilê ficou 

muito conhecido  por vender cachaça de raiz, a gente viajava ia para Brasília, Goiás, 

trazia muitas  raízes, para fazer infusão lá. Então durante a semana era um 

movimento, um burbúrio no bar, iam pegar bebida, então tudo isso movimentava o 

Forte.  

 

<artista> Já tocamos lá no Forte com a Orquestra Sinfônica da Filadélfia, de 

adolescentes. Um dos primeiros discos do Ilê Ayê foi gravado no Forte em 84, um dos 

primeiros discos gravados ao vivo aqui na Bahia, Canto Negro. Foi gravado com o 

Gilberto Gil lá no Forte, com apoio da Odebrecht.  No ensaio do Ilê ali no Forte, era 

mais de 5.000 pessoas, era muito concorrido mesmo.  

 

<professor> E as moradias que eram dentro das celas, tinha muito morador. E o 

Forte era assim, tava em ruínas, mas tava intacto, como presídio. Só faltava reforma, 

pinta, coloca os vidros.  

 

<mestre> Então as pessoas moravam nas celas, botavam pano nas janelas, que eram 

grades, criavam algum tipo de intimidade. Já teve uma fábrica de picolé aqui dentro. 

Lembro que aqui teve uma pessoa, ela trabalhou fazendo ferramenta de santo, teve 

uma outra pessoa que trabalhou com pintura, já foi ponto de tráfico de drogas também.  
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<pesquisador> Aqui você tinha  um cara entre o artesanto e o plástico, o Elói, ele 

integra um pouco a academia de João, ele jogava um pouco a capoeira, jogava 

regional, vai começar a jogar angola com João. Tinha em cima uns caras que eram do 

Santo Antônio, os moradores lá o espaço era pra eles. Tinha um cara chamado Paulo, 

não sei que fim esse cara levou, trabalhava com móveis.   

 

<artista> Tinha uma gráfica também lá dentro, inclusive esse cara trabalha com a 

gente até hoje. Eu conheci ele lá e hoje ele tem uma gráfica ali no Ramos de Queiroz. 

Era um cara do Pará, aí eu conheci ele e fizemos uma parceria. Ele abriu uma portinha 

lá embaixo, eu conheci ele e comecei a fazer serviço com ele na época, aí hoje é ele 

que faz carnê, panfleto pra ensaio. É um cara assim, que trabalha o ano todo e só 

recebe perto do carnaval.  

 

<professor> Tiraram as pedras dizendo que iam reformar, arrancaram as pedras e 

botaram num canto. Tenho fotos que nesse local aqui está um canavial, cana vários 

pés de cana. Aí no meio ficou barro até quando o Leal veio pra cá. Antes tinha mais 

histórias pra conta do Forte. Poxa, eu vi isso, eu vi aquilo, poxa,  mas eu tinha medo 

de entrar, mas eu quero entrar, eu quero conhecer. Hoje quando chega aqui não tem 

muita história, eu sei porque eu vivo o dia a dia e eu mesmo, as vezes num tenho nem 

história pra conta. Aqui é assim oh, direto, parado.  O fato de estar novo ou velho é a 

mesma coisa. A capoeira, não tem lugar pra ela.  

 

<mestre> Porque não tava prestando não minha amiga. Tava badernado, tudo escuro, 

tudo bagunçado, mau acabado. O turista tinha medo. Os alunos vinham por causa da 

capoeira, mas ninguém aconselhava vim.  

 

<professor>  A cobrança de 3,00 pra quem vem de fora. E quem não tem dinheiro? 

Eles não vão querer pagar. Pagar pra olhar o que? Tudo fechado durante o dia. Só 

tem mais trabalho a noite... Ele (referindo-se ao Mestre João Pequeno) até hoje não 

conhece o lugar dele não. Na verdade ele não se sente ainda na casa dele. Ele diz 

que está diferente, que essa não é a academia dele. Ele ainda fala assim “Ah essa 

cadeira aí não é minha não, essa cadeira aí é de Doutor Leal”, que era o antigo gestor. 

Modificou muito a vida dele. Ele entrou aqui e disse “Não, mas aqui é a Igreja, aqui 

não é a minha academia não!”  
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