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RESUMO 
 

 

 

 

FONSECA, Carolina Ferreira. Forte da Capoeira: esquivas entre espetáculo e 
resistência em Salvador. Orientadora Paola Berenstein Jacques. Salvador: UFBA/ 

PPGAU, 2009. Diss.  

 

 

As idéias em jogo neste trabalho relacionam um território – o Forte de Santo 

Antônio Além do Carmo; uma prática – a capoeira; e uma ação – cartografar. Trata-se 

de uma leitura na perspectiva cartográfica, do processo de transição do Forte de Santo 

Antônio Além do Carmo para o Forte da Capoeira. A  cartografia é delineada pelas   

linhas de trajetos, linhas de vida e linhas de diálogo e compõem um campo de forças, 

a partir do qual se problematiza as tensões entre espetáculo e resistência; cotidiano e 

território.    
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Notas de abertura  
 

Por hoje é só. 
OBRA parida com a mesma incessante 

INCOMPLETUDE. 
Sempre tendente a ser outra coisa. Carente de ser 

Mais. 
Sob o signo do ou. 

O U. 
Transbordar, pintar e bordar, romper as amarras, 

Soltar-se das margens, desbordar, ultrapassar as bordas, 
Transmudar-se, não resta sendo si-mesmo, virar ou-tros seres. Móbil. 

OBRAS DA INCOMPLETUDE 
De qualquer modo intento deixar algumas 
BROCAS no muro do mundo: esta é uma 

arquetípica ficção-consolo dum intempestivo. 
O U 

Pois que ou-tra alternativa há senão convocar as 
tropas do exército de virtualidades do duo vocálico 

O  U? 
Cobra que muda de pele. E se embrulha em duas 
vogais para fazer a travessia do rio a vau. Vadear. 

O U 
Sob o signo de PROTEU vencerás. 

Quem é este Proteu intrometido a dentro pra 
vadiar? 

BANCO DE DADOS: 
Proteu: mitologia grega: deus marinho 

recebera  de seu pai, Posêidon, o dom da profecia e 
a capacidade de se metarmodesear, o poder de 

variar de forma a seu bel prazer. 
Sob o signo de PROTEU vencerás. 

Por cima do cotidiano estéril 
de horrível fixidez 

careta demais 
Que máximo prazer, ser ou 

tros constantemente. 
. ... Passageiros ... nossa próxima estação ... 

LER COM OLHO-FÓSSIL 

OU 
LER COM OLHO-MÍSSIL 

(Wally Salomão, 2008: 9- 10) 

 

A lógica da incompletude anula a pretensão de representar algo da esfera do 

real e converte a escrita num gesto criador de mundos. Deflagra um campo de 

possibilidades entre tantas outras e, desdobra-se num ato de leitura avesso à 

interpretação. Leitura como re-invenção de mundos escritos. As idéias em jogo nesta 

obra são uma narrativa incompleta que relaciona um território – o Forte de Santo 

Antônio Além do Carmo; uma prática –  a capoeira; e uma ação –  cartografar.  
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A narrativa escapa à linearidade cronológica e pretende instaurar um fluxo 

turbilhonar de histórias, paisagens, personagens, afetos, conceitos e autores. Estas 

matérias de expressão emergem de um ato cartográfico esboçado a partir da  

aproximação do campo de forças delineado pela relação entre Forte- capoeira- 

urbanismo.  

As aproximações procedem por um estado de espírito alegre, conforme nos 

sugere Wills (1972). Um modo de vida imbricado no trabalho intelectual, desdobrando-

se na idéia do artesão intelectual. Artesão cujo ofício pressupõe regras básicas para  

operar conceitos, contextos, arquivos e registros. Dispositivos para a criação de 

leituras- hipóteses sobre o assunto abordado e para a vivência da pesquisa em 

questão.  

Estes dispositivos não funcionam tal como um método rígido, concebido à 

priori, mas emergem de um engajamento artesanal adepto às ligações imprevistas e 

não planificadas imanentes à vida. Realizam-se a partir de uma imaginação criadora 

de relações e de sentidos correlatos à vida do artesão, à medida que as experiências 

engendradas na esfera cotidiana e os dispositivos acionados na ação de pesquisar 

resignificam-se mutuamente.  

Capoeira, Forte e urbanismo compõem os estratos desta investigação e 

povoam vida e trabalho desta artesã- urbanista- capoeirista, conhecida em ambas as 

esferas como Cacá. Aos princípios do artesão intelectual articularam-se as estratégias 

do cartógrafo, propostas por Rolnik (2006): 

Para isso, o cartógrafo absorve matérias de qualquer procedência. Não tem o 

menor racismo de freqüência, linguagem ou estilo. Tudo o que der língua para os 

movimentos do desejo, tudo o que servir para cunhar matéria de expressão e criar 

sentido, para ele é bem vindo. Todas as entradas são boas, desde que as saídas 

sejam múltiplas (...). O cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive de expropriar, se 

apropriar, devorar e desovar, transvalorado. Ela (a antropofagia) se caracteriza pela 

ausência de identificação absoluta e estável com qualquer repertório, a abertura para 

incorporar novos universos, a liberdade de hibridação, a flexibilidade de 

experimentação e de improvisação para criar novos territórios e suas respectivas 

cartografias.  (ROLNIK, 2006: 19- 65) 

Esta narrativa aspira dar língua às múltiplas configurações assumidas pela 

capoeira no Forte, pelo Forte e pela capoeira em diferentes espaço- tempo, pela 

capoeira noutros territórios, enfim, pelas diversas matérias de expressão cunhadas a 

partir da relação destes estratos. Para tanto, apropria-se dos documentos urbanísticos 

e patrimoniais sobre o Forte, bem como das inúmeras rodas de capoeira ali 
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vivenciadas, dos trajetos de ônibus e de pedestre  para acessá-lo, das abordagens 

históricas, literárias e jornalísticas sobre a capoeira,  dos teóricos  geógrafos, 

urbanistas, filósofos e sociólogos; e dos relatos de mestres, estudiosos, políticos, entre 

outros agentes importantes no processo de ocupação do Forte desde 1982.  
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MÉTODO EM JOGO 
 
 

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

tabuleiros, estratégias, tempos, alvos, cordas, elástico, papel, formas, corpos, 

palavras, adivinhações, fábulas, mistérios, enigmas, e etc. Estes elementos por si só 

não configuram um jogo, mas ao serem transvalorados por uma regra adquirem um 

determinado valor,  um modo de ação, um objetivo a cumprir, um tipo de relação com 

os demais elementos, um tempo de realização. Restrições que paradoxalmente 

correspondem às  possibilidades, limites que significam margens por onde se pode 

encontrar as circunstâncias capazes de ampliar sua esfera de tentativas, de risco e de 

êxito.  

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

como as matérias de expressão, escolhidas para dar língua aos processos em 

questão, são transvalorados.  As ferramentas metodológicas adotadas- criadas e  

recriadas podem adquirir este papel na elaboração  de uma narrativa, podem  

transvalorar idéias, imagens, conceitos, autores, notas de campo,  e inclusive podem 

transvalorar-se em outras ferramentas,  deixarem de ser um meio para atingir um 

determinado objetivo e passarem a compor a própria criação.  Método em jogo. 

Tentativa e risco.  

A idéia de cartografia adotada para esta elaboração pressupõe os 

deslocamentos e resignificações desta prática realizados nas obras Micropolíticas: 

cartografias do desejo (GUATTARI, Félix & ROLNIK, Suely: 2005) e Cartografia 

sentimental: mutações contemporâneas do desejo (ROLNIK, Suely: 2006). Em ambas 

opera-se um processo investigativo articulado a uma expedição por diferentes 

territórios. 

 No primeiro caso, trata-se de uma viagem realizada por Guattari ao Brasil, 

durante a década de 80 e, no segundo de uma expedição ficcional do cartógrafo 

acompanhado da personagem “noivinha”, que se desdobra e encontra inúmeras 

variações dela mesma em outras subjetividades. Estas propostas conectam as  

dimensões molares e moleculares, a partir de um artifício de dilatação e contração do 

contorno do campo de forças  problematizado. 

A tônica ficcional atrelada às reflexões teóricas revelou-se um modo potente de 

operar a cartografia nesta elaboração. A narrativa em ambos os casos é produzida a 

partir de rupturas e re-conexões entre personagens, experiências e territórios. 

Instaura-se um fluxo de sentidos cujo movimento abarca processos intercalados entre 

o micro e o macro, em constante atualização de repertórios.  
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A elaboração deste trabalho singularizou um modo de estar em contato com a 

capoeira, a cidade, o Forte, os teóricos e  arriscou-se numa  experiência metodológica 

híbrida. Os movimentos da capoeira foram expropriados de seu contexto 

eminentemente corpóreo, transvalorados em ferramentas conceituais e metodológicas, 

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

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

corporal da capoeira, e cujos elementos foram produzidos ao longo da investigação do 

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

O jogo da capoeira não contém regras absolutas, já que sua definição está 

condicionada a inúmeras variáveis a depender do mestre, da vertente, do período 

histórico, entre outros condicionantes. As regras dos jogos de capoeira no Rio de 

Janeiro colonial e escravista do século XIX são absolutamente diferentes das regras 

dos jogos de capoeira ensaiados para um show folclórico no Teatro Castro Alves em 

Salvador por volta de 1960;  que por sua vez, distinguem-se sobremaneira das regras 

dos jogos de capoeira de rua realizados diariamente no Terreiro de Jesus como 

atração turística e atividade profissional;  que se diferem ainda das regras dos jogos 

de capoeira angola praticados no CECA e no GCAP1 no Forte de Santo Antônio Além 

do Carmo, que inclusive apresentam variações entre si. 

A tensão produzida diante de tantas variações é potencializadora da 

improvisação, mas algumas vezes, é capaz de produzir rupturas e descompassos que 

inviabilizam o prosseguimento do jogo, tamanha a divergência dos tempos, dos 

movimentos e dos modos de atacar e defender. As regras não estão explíticas, não 

são mencionadas antes do início da roda, e sua incorporação é um lento processo. 

Para sabê-las é  preciso adentrar a roda, experienciá-la, deparar-se com os 

imprevistos, e de sobreaviso criar os recursos próprios para lidar com o inesperado.  

No caso deste trabalho,  o imprevisto é a inviabilidade de adentrarmos uma 

roda corporalmente, entretanto, é possível que os interlocutores destas reflexões  

tenham um imaginário prévio acerca da capoeira, das imagens que se formam no jogo 

quando os corpos entram em ação, da sonoridade do berimbau, das expressões de 

um mestre. Ou se perceberem um descompasso com relação a alguma situação 

proposta na narrativa, podem lidar com este inesperado com ferramentas próprias, 

criar outros modos de encaixarem-se nestes movimentos e de provocarem 

visualmente sua imaginação criadora.    

 
1 Siglas das principais instituições analisadas nesta investigação. Referem-se a duas escolas de capoeira 
cujas trajetórias no Forte serão abordadas detalhadamente ao longo deste trabalho. Por ora, basta 
sabermos que se trata de duas instituições absolutamente centrais no mundo da capoeira e mais 
pontualmente, no referido Forte.  
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Como esta experiência metodológica compreende um ato de transvalorar, de 

devorar sentidos e gestos, optou-se por três princípios apreendidos ao longo  da 

minha vivência na capoeira, que em alguma medida tem relações com o sentido de 

território, de ocupação e de conflito, aspectos relevantes nesta discussão. 

    
DISPOSITIVO E CAMPO DE FORÇAS 

 . Nunca dê seu golpe em vão: Mestre Pastinha, sugere a intenção 

premeditada do golpe, no sentido de induzir o movimento do outro capoeirista na 

direção desejada para um determinado ataque; a astúcia de saber arquitetar uma 

posição vantajosa com relação ao adversário, usar seu repertório estrategicamente, 

contendo a velocidade quando assim se fizer necessário, acelerando, invertendo, 

afastando, aproximando. Encontrar o momento do golpe, o tempo do movimento, que 

está necessariamente ligado ao instante de desequilíbrio, a uma falha no olhar, a uma 

inexperiência em dar algumas respostas, entre outros instantes precisos para se 

atingir o adversário. Este princípio será por ora transvalorado na idéia de 

DISPOSITIVO, cujo significado neste jogo cartográfico são as múltiplas matérias de 

expressão produzidas ao longo da pesquisa, e convertidas em linhas em movimento.     

Os dispositivos têm, então, como componentes linhas de visibilidade, linhas de 
enunciação, linhas de força, linhas de subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de 
fratura que se entrecruzam e se misturam, enquanto umas suscitam, através de 
variações ou mesmo mutações de disposição. As diferentes linhas de um dispositivo 
repartem-se em dois grupos: linhas de estratificação ou de sedimentação, linhas de 
atualização ou de criatividade. (...)  Em primeiro lugar, é uma espécie de novelo ou 
meada, um conjunto multilinear. É composto por linhas de natureza diferente e essas 
linhas do dispositivo não abarcam nem delimitam sistemas homogêneos por sua 
própria conta (o objeto, o sujeito, a linguagem), mas seguem direções diferentes, 
formam processos sempre em desequilíbrio, e essas linhas tanto se aproximam como 
se afastam uma das outras. Cada uma está quebrada e submetida a variações de 
direção (bifurcada, enforquilhada), submetida a derivações. Os objetos visíveis, as 
enunciações formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos numa determinada 
posição, são como que vetores ou tensores (...) Desemaranhar as linhas de um 
dispositivo é, em cada caso, traçar um mapa, cartografar, percorrer terras 
desconhecidas, é o que Foucault chama de “trabalho em terreno”. É preciso 
instalarmo-nos sobre as próprias linhas, que não se contentam apenas em compor um 
dispositivo, mas atravessam-no, arrastam-no, de norte a sul, de leste a oeste ou em 
diagonal (...) O certo é que os dispositivos são como as máquinas de Raymond 
Roussel, máquinas de fazer ver e de fazer falar, tal como são analisadas por 
Foucault. (DELEUZE, 1990: 155-161) 

Os dispositivos enquanto máquinas de fazer ver e falar, nesta investigação, são 

operados a partir de conceitos filosóficos e urbanísticos, de trajetos pela cidade, de 

enunciações dos diferentes grupos e pessoas envolvidas no  processo de ocupação 

do Forte, de imagens fotográficas e jornalísticas correlatas, de personagens e 
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territórios do mundo da capoeira,  de projetos oficiais definidos no âmbito das políticas 

públicas, e de anotações relativas à pesquisa de campo.  

Todas estas matérias de expressão emaranhadas nos seguintes vetores, linhas 

de trajetos, linhas de vida e linhas em jogo  configuram um conjunto multilinear que 

fazem falar e ver os constantes engendramentos das linhas de subjetivação, de 

ruptura, de fuga, de desterritorialização,  de morte. Enfim as diversas manifestações 

das linhas concernentes aos grupos de estratificação e  de sedimentação; e de 

atualização ou de criatividade,  cartografadas, desemaranhadas ao longo do processo 

investigativo.    

I. Linhas - trajetos 
O jogo inicia-se com três diferentes trajetos percorridos para acessar o Forte. 

As paisagens vigentes e dissidentes conformadas nesta experiência compõem as 

primeiras linhas da nossa cartografia. Linhas- trajetos, escrituras dos passos na ação 

de cartografar o referido campo de forças e descobrir algumas conexões possíveis 

entre o Forte e seu contexto urbano.  

Esta aproximação provoca nossa imaginação com enredos cotidianos 

devorados nas diversas vezes que estes trajetos foram percorridos  e com  breves 

pontuações acerca das ocupações do Forte desde 1982, sem entretanto aprofundar 

nas entrelinhas destes processos. Alguns conceitos e autores são acionados a seguir  

como possibilidade de transvalorar os relatos cotidianos e de introduzir a abordagem 

teórica articuladora da narrativa nas próximas aproximações. 

 

II. Linhas de vida 
A segunda aproximação deste campo de forças procede por dois movimentos 

simultâneos: a efetiva entrada no território Forte e a ampliação do repertório teórico, 

no sentido de compreender as historicidades da capoeira. A cartografia, neste 

momento, compõe-se de linhas de vida, que configuram uma estratégia de 

constituição de múltiplos territórios existenciais operados pela capoeira. (ROLNIK, 

2006).  

Estas linhas de vida são convergências de personagens- capoeiristas, de 

fatos históricos, de territórios significativos ocupados por esta prática, de matérias de 

expressão cunhadas pela vivência da capoeira suscitadas num enredo rizomático. A 

idéia é investigar os movimentos de des- re- territorialização destas linhas de vida e, 

por conseguinte, dos territórios existenciais conformados a partir da capoeira ao longo 
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do seu processo de constituição enquanto crime, esporte, cultura popular, espetáculo, 

cotidiano, entre inúmeras outras possibilidades.  

 

 

III. Linhas de diálogos 

Estas linhas entram em jogo a partir de  diálogos criados com alguns 

personagens que vivenciaram o processo de ocupação do Forte de Santo Antônio 

Além do Carmo e sua posterior transição para o Forte da Capoeira. Trata-se de um 

processo de transvalorar as entrevistas realizadas com estes personagens ao longo 

da pesquisa de campo, no sentido da interação dos discursos.   

A partir de uma perspectiva polifônica operada no agenciamento destas 

narrativas, propõe-se a abertura de lacunas e descompassos entre os ritmos e os 

movimentos de cada discurso. A emergência de lacunas e contrariedades, relativas à 

compreensão de cada personagem, que também assume outras conformações para 

adentrar este jogo. Uma construção relacional, aberta às afecções recíprocas entre 

inúmeras linhas de vida e trajetórias engendradas no Forte.   

Os diálogos abordam três momentos potentes de relações para se pensar a 

interação dos vetores espetáculo- resistência, molar- molecular e cotidiano-território. 

As linhas de diálogos conectam-se em alguns momentos à narrativa cartográfica 

acerca de passagens cotidianas e festivas vivenciadas no Forte. Articulam-se 

simultaneamente no mesmo plano de observação as linhas da cartografia do 

urbanismo, dos praticantes ordinários do forte e da cartógrafa- artesã.  

   

 

  A inserção destes vetores na presente discussão é feita como um movimento 

arquitetado, que intenciona desencadear outros movimentos e questões, criar tensões; 

um golpe acionado dentro de um contexto específico e potente de possibilidades de 

associações, ataques, encaixes e esquivas.  Um dispositivo, no sentido de criar 

relações de forças, produzidas por uma determinada intenção, a construção da 

narrativa cartográfica. 

 As relações de forças são imanentes a todos os movimentos operados pelos 

dispositivos e, portanto, todo conjunto multilinear implica a instauração de um campo 

de forças. Trata-se da dimensão do poder intrínseca aos componentes do dispositivo, 

sejam aqueles ligados à subjetivação, à fuga, à estratificação, e etc. As linhas trajetos, 

linhas de vida e linhas de diálogos configuram nosso campo de forças, uma 

virtualidade, configurada processualmente a partir das emergências que se efetivam 
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no processo de ocupação do Forte de Santo Antônio além do Carmo e na sua 

transformação em Forte da Capoeira.    

 
Um dispositivo implica linhas de forças. Pareceria que estas foram situadas nas linhas 
precedentes de um ponto singular a outro; de alguma maneira, elas “retificam” as 
curvas anteriores, traçam tangentes, envolvem os trajetos de uma linha com outra 
linha, operam idas e vindas entre o ver e o dizer e inversamente, agindo como setas 
que não cessam de penetrar as coisas e as palavras, que não cessam de conduzir à 
batalha. A linha de forças produz-se “em toda a relação de um ponto a outro” e passa 
por todos os lugares de um dispositivo. Invisível e indizível, esta linha está 
estreitamente mesclada com outras e é, entretanto, indistinguível destas. (DELEUZE, 
1990: 155-161) 

 

A dimensão do poder faz vibrar o campo multilinear,  entrecortado por idas e 

vindas, explicita suas ambigüidades, desestabiliza o ver e o dizer, tangencia norte e 

sul e localiza-se nos interstícios entre norte e sul, espetáculo e resistência. A batalha 

associa-se à idéia do jogo, da disputa, do conflito e do risco e permeia a construção 

metodológica e conceitual  do  mapeamento deste campo de forças.  

 
ENCAIXES e TERRITÓRIOS INVESTIGATIVOS 
Os próximos princípios acionados como ferramentas metodológicas e 

conceituais encontram-se  sobrepostos no jogo de capoeira.  

. Cada movimento que o capoeirista faz, ele usa 50% do próprio corpo  e 50% do 

corpo do outro capoeirista - Mestra Janja  

. O espaço que o capoeirista tem que ocupar na roda é justamente o espaço que 
seu adversário está - Mestre Poloca  

É preciso pensar estes princípios numa estreita conexão, num encadeamento 

de movimentos que dizem respeito ao espaço em disputa pela ocupação que o corpo 

provoca ao encaixar-se nas brechas do corpo do outro jogador. O capoeirista em ação 

elabora incessantemente sua movimentação no jogo e  define formas, alturas, 

inclinações, dobras, posições; ritmos, acelerados, lentos, contínuos, quebrados, des- 

compassados;  espaços ocupados e desocupados, espaços para aproximação ou 

afastamento. A intenção do golpe é certeira, e a partir das articulações entre forma, 

ritmo e espaço, agenciados pelo corpo espreita-se um pé, um rosto, um tronco 

suscetível ao ataque. Adentra-se nas brechas das formas definidas pelo corpo do 

outro jogador, como uma engrenagem em que as peças vão encaixando-se e 

desencaixando-se numa seqüência ininterrupta e rítmica.  

A idéia do encaixe e desencaixe entre corpos, de um encadeamento de 

movimentos  co-determinados pela relação que se coloca entre espaço- tempo foi 

apropriada como ferramenta metodológica. O (des) encaixe  é uma estratégia relativa 
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tanto ao modo de combinar, articular e tensionar reflexões urbanísticas- históricas- 

políticas- sociais, como o modo de criar relações com o leitor. Em alguns momentos 

do jogo, é preciso encontrar modos próprios de encaixar determinadas relações, ou 

encaixar-se corporalmente e imaginariamente nos movimentos propostos, dada a 

natureza fragmentada e lacunar desta narrativa cartográfica.  

Observa-se nestas relações,  a emergência de um campo de forças específico, 

espacializado  pela roda, no instante presente do jogo. No caso da roda, campo de 

forças  e território estão absolutamente implicados um sobre o outro. Entretanto, um 

mesmo campo de forças pode engendrar-se em diferentes territórios, em espaços 

descontínuos, até mesmo simultaneamente. O campo de forças definido pelo processo 

de transição do Forte de Santo Antônio Além do Carmo para o Forte da Capoeira, 

extrapola os limites do território forte. Trata-se de uma complexa trama relacional, em 

que os vetores de forças atravessam constantemente o Forte e espraiam-se por outros 

territórios, tencionam relações espacializadas na cidade, noutras rodas, em 

instituições do governo nas esferas municipal, estadual e federal, entre outros 

territórios.  

Como estratégia metodológica, percorre-se na narrativa cartográfica três 

territórios implicados neste campo de forças: a roda de capoeira, o Forte de Santo 

Antônio Além do Carmo e a cidade de Salvador - territórios investigativos sobrepostos,  

encaixados uns dentro do outros. Têm-se assim diferentes instâncias de forças, 

escalas de aproximação e possibilidade de constituição de novos movimentos no jogo 

cartográfico. O recorte espaço-temporal abrange, portanto, estes três territórios, 

percorridos ao longo dos anos 2007- 2008 -período da pesquisa de campo- com o 

objetivo de investigar o referido processo de transição ocorrido entre 1982 e 2008.   

Esta construção híbrida tanto no que diz respeito aos aspectos metodológicos 

quanto à própria definição dos territórios investigativos amplifica as possibilidades de 

conexões entre ferramentas metodológicas e modifica a atitude do pesquisador no ato 

investigativo. À medida que se formula outras regras para ir a campo, ou para produzir 

a narrativa,  altera-se também o modo de  questionar sobre, de elaborar hipóteses e 

de construir  mecanismos de compreensão das relações observadas.  

Jogos são práticas espacializadas  numa mesa,  numa casa, numa calçada, 

numa rua, na água, num tabuleiro,  num suporte invisível capaz de assimilar relações 

entre -  espaços entre pessoas, entre olhares, interesses-  entre relações.  A emoção  

do entre o agora e o daqui a pouco, entre a  sorte e a experiência adquirida. Tentativa 

e risco, num  jogo espacializado  no papel, neste espaço entre nós...   

Obra em jogo, mobilizada  pelo foco da simultaneidade.  Olho- míssil e olho- 

fóssil, focos simultâneos com propósitos complementares, um arrisca-se num impulso 
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de expansão, de lançar-se para fora; o outro adentra as intensidades submersas, num 

ímpeto de transpor superfícies e encontrar as opacidades. A narrativa  aspira ao 

movimento de percorrer nosso corpo, adentrar nossos olhares, olho- míssil e fóssil, e 

fazer pulsar nossa imaginação criadora.   
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LINHA DO TEMPO – ferramenta preparatória 
 
 
O relato cronológico é a ferramenta cartográfica preparatória para adentrar as 

reflexões acerca das relações estabelecidas entre  cidade,  capoeira,  patrimônio e os 

processos de transição do Forte de Santo Antônio Além do Carmo para o da Forte da 

Capoeira.  O ato cartográfico, enquanto atitude metodológica de investigação, assimila 

os atributos lacunares e fragmentários da memória, da imaginação, dos relatos orais e 

da ficção.  

A linha do tempo, por vezes, estratifica os processos em encadeamentos 

subseqüentes de fatos. Entretanto, neste caso, diante de inúmeras rupturas, desvios e 

fragmentos,  que se colocarão a seguir,  ela configura uma estratégia utilizada para 

dar língua às relações observadas no campo de forças definido pela pesquisa, numa 

perspectiva mais abrangente.  

Trata-se de uma  aproximação acelerada, como um comando de compilação 

de um intricado conjunto de acontecimentos ocorridos entre 1982 e 2008 relativos à 

ocupação do Forte, traduzidos numa única versão histórica.  A lógica da incompletude 

não é sinônimo de incompreesão, e diante da  multiplicidade de conexões que ela 

provoca, optou-se por um movimento prudente, logo no início deste jogo.  

A música inicia-se com uma cadência compassada, todos os instrumentos 

mantêm-se na marcação, é só a abertura, a convocação das atenções, do coro, dos 

ânimos, da alegria, dos incômodos e inseguranças de cada capoeirista e daqueles que 

vieram ver- ler. Uma vibração cautelosa e preparatória configura-se nesta atmosfera, é 

possível identificar sentada no chão, ou no banco onde a bateria2 se encontra, as 

expressões familiares dos capoeiristas pertencentes à mesma escola; os  capoeiristas 

desconhecidos, não identificados por nenhum símbolo, ou escola específica, 

percebidos sempre com certa expectativa e incerteza;  aqueles visitantes que 

aparecem toda semana, entre diversos outros reconhecimentos ali implicados. E 

ainda, perceber superficialmente na ocupação deste território, algumas relações de 

poderes sinalizadas já na posição que cada um assume na roda, nos instrumentos que 

tocam, e especialmente, na entoação do iê3 e do canto que dá abertura  à ocasião:    

 
2 Bateria é a designação para  o conjunto de instrumentos tocados pelos capoeiristas durante o jogo, 
sendo também uma expressão familiar a outras manifestações populares, como as baterias de escolas de 
samba 
3 O iê é a expressão de abertura da roda. Sua entonação assemelha-se a um grito prolongado, vigoroso, 
que algumas vezes torna esta expressão curta numa sonoridade de duração longa. É cantada pelos 
capoeiristas cuja posição na hierarquia da roda e do grupo lhes atribua esta responsabilidade, são 
geralmente os mestres, os professores ou os alunos mais velhos. Trata-se, portanto de uma prática 
hierarquizada nas relações de poderes - saberes deflagradas na capoeira.  
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O Forte de Santo Antônio além do Carmo foi edificado no século XVII em 

posição estratégica e dominante sobre o mar, tendo por finalidade a defesa de 

Salvador. (...) Com o passar dos anos sofreu diversas modificações e reformas, sendo 

que no início do século XIX já não tinha utilidade para fins bélicos, devido ao estado 

precário em que se encontrava, sem falar na inadequação do equipamento naquele 

estágio do crescimento de Salvador. Em 1830, a Secretaria do Estado dos Negócios 

da Justiça transforma a fortaleza em Casa de Correção. Posteriormente, o forte foi 

ocupado pela Casa de Detenção.  

Em 1978 a Prefeitura da cidade do Salvador solicitou o prédio à Secretaria da 

Justiça, que na época transferira os detentos do Forte de Santo Antônio para o 

Presídio Regional em Mata Escura, visando destiná-lo para Centro Folclórico e 

Artesanal. Em janeiro de 1980, o diretor executivo do IPAC, Vivaldo da Costa Lima, 

manteve entendimentos com o prefeito Mário Kertéz que autorizou a destinação do 

forte para Centro de Cultura Popular (...) No final do ano passado, o forte abrigou os 

ensaios do grupo carnavalesco “Os Lord’s”, experiência de que resultou grande 

animação para todo o bairro.   

(...) A quase ausência de equipamentos de lazer na área norte do Pelourinho e 

a falta de previsão quanto ao fornecimento de recursos pela SPHAN/ Pró-Memória 

levou o IPAC a admitir a ocupação imediata do forte. Há cerca de um mês foi iniciada 

a obra de reparos e limpeza do monumento, orçada em mais de Cr$ 500 mil, dinheiro 

da instituição relativo ao item Programa Cultural do Pelourinho.  Nesta etapa de 

ocupação imediata e provisória do Forte de Santo Antônio além do Carmo serão 

abertos boxes para realização de cursos e para a venda de artesanato; será instalado 

o tablado no pátio interno, será adaptada uma sala para permitir a projecção de filmes, 

atividades que estão de acordo com as instalações do forte e com as opiniões obtidas 

nas entrevistas feitas pelos técnicos do Coplan no ano passado. A TARDE: 
14/09/1981 

referência ao Projeto de Restauração e 
agenciamento do Forte do Largo de Santo 
Antônio além do Carmo: projeto 
arquitetônico e aspectos financeiros do 
Centro de Cultura Popular, 1980. Instituto 
do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 
(IPAC), Fundação do Patrimônio Artístico e 
Cultural da Bahia (FPACB), Prefeitura 
Municipal de Salvador (PMS), Ministério da 
Educação e Cultura, Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional  SPHAN/ Pró- 
memória.  
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Programa de atividades previsto no projeto: 
Biblioteca, tipografia, galeria ou salão de 
exposições, discoteca e filmoteca, auditório, 
núcleo de estudos e pesquisas, iconoteca (objetos 
de origem popular), tablado e arquibancadas 
desmontáveis, restaurante, bar e lanchonete 
típicos. Atividades de lazer e recriação (jogos, 
competições esportivas, recreação dirigida), curso 
de Karatê, curso de capoeira, cursos 
profissionalizantes, mostra cinematográfica, 
exposições, programa de mobilização comunitária, 
criação e apresentação de coral, serestas, briga 
de galos e de canários (a serem realizados no 
Largo do Canto Antônio), entre outras 
apresentações ligadas às manifestações das 
culturas populares. 

 

Em 1982, a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia  inicia no 

Forte de Santo Antônio além do Carmo,  as atividades do  Centro de Cultura Popular 

da Bahia. Neste arranjo, formaram-se duas entidades relevantes no campo de forças 

compreendido pela capoeira, o CECA e o GCAP4. O Centro Esportivo de Capoeira 

Angola (CECA),  liderado por  Mestre João Pequeno de Pastinha é a primeira delas e 

tem uma ação inaugural no Forte e num contexto mais amplo no que diz respeito à 

capoeira angola na cidade de Salvador e no Brasil .  

O ato de inauguração foi simples, aconteceu na tarde de domingo (...) o próprio 

mestre juntamente ao mestre José Evangelista, o “Papo Amarelo” lutou a primeira 

rodada de capoeira, sendo aplaudido pelos presentes. A nova escola tem como 

responsável o mestre João Pereira do Santos (Mestre João Pequeno de Pastinha) e 

conta com a participação de ex-integrantes da Academia de Mestre Pastinha, 

desativada após sua morte. A TARDE: 03/05/1982 

A outra entidade ligada à capoeira, o Grupo de Capoeira Angola Pelourinho 

(GCAP), que  é inicialmente formada no Rio de Janeiro por mestre Moraes,  instala-se 

no Forte a partir de 1983:   

 
4 CECA: sigla do Centro Esportivo de Capoeira Angola, a academia coordenada por Mestre Doutor João 
Pequeno de Pastinha; e GCAP: sigla do Grupo de Capoeira Angola do Pelourinho, coordenado por 
Mestre Moraes. A partir de agora estas siglas abarcam todo este conjunto de matérias de expressão, os 
mestres e as suas respectivas escolas e serão citadas ao longo do trabalho tal como agenciamentos, uma 
heterogeneidade de linhas, sem necessariamente citar os nomes dos mestres responsáveis por cada 
instituição. A denominação “Mestre Doutor” refere-se a dois títulos de doutor honoris causa recebidos por 
João Pequeno, um da Universidade Federal de Uberlândia, em 2003 e outro da Universidade Federal da 
Bahia em 2008. Trata-se de uma estratificação hierárquica no campo de forças da capoeira, entretanto, 
para efeito de um discurso mais dinâmico, optou-se por denominar Mestre João Pequeno de Pastinha, 
suprimindo-se o Doutor, ainda que se reconheça tal hierarquia como relevante na compreensão destas 
relações de poder. Como estas duas instituições assumem centralidade nesta narrativa, é importante 
ressaltar, que se trata de duas gerações de mestres na capoeira angola. Mestre João Pequeno encontra-
se atualmente com 91 anos, e é o discípulo mais velho de Pastinha atuante na capoeira; e Mestre Moraes 
tem atualmente 59 anos. Esta diferença é relevante nos princípios da capoeira, à medida que se referem 
às hierarquias consolidadas na perspectiva da tradição e da genealogia, princípios centrais na vivência da 
capoeira.  
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Em 1983, eu retornei do Rio de Janeiro (...) e aqui em Salvador eu vi o Forte do 

Santo Antônio. Eu vinha aqui, porque Mestre João Pequeno já estava aqui, eu vinha 

aqui pra jogar capoeira em dia de domingo. E aí vi um espaço ali em cima (no andar 

superior ao da escola de Mestre João Pequeno). (...) quem ocupava esse espaço era 

o Mestre Ezequiel que dava aula de capoeira. Quando ele abandonou o espaço, eu 

ocupei o espaço. MESTRE MORAES: ENTREVISTA 2008 

Mestre Moraes, antes de ocupar a antiga sala de mestre Ezequiel, deu aulas 

no espaço do CECA, onde também se encontrava neste momento mestre Curió. Outra 

instituição  relevante no contexto da implantação do Centro de Cultura Popular  foi o 

Bloco Ilê Aiyê, presente  entre o período de 1982 e 1998 aproximadamente. Suas 

ações dinamizaram o cotidiano do forte, por ocasião dos  ensaios semanais, festivais 

de música, oficinas, da instalação do bar  conhecido como Búzios, além de outras 

ações pontuais desencadeadas nesta dinâmica.   

Através do projeto do IPAC no Pelourinho (...)  nos convidaram para levar o 

ensaio do Ilê pra lá. Como a gente tava sem espaço, e os ensaios na rua tava tendo 

problema nós fomos pro Santo Antônio Além do Carmo. VOVÔ DO ILÊ: ENTREVISTA 
2008 

Neste momento inicial,  o forte foi ocupado por diversas atividades ligadas à 

dança, às culturas indígenas e populares, ao artesanato em couro, metal, madeira, à 

música, entre outras. A atuação do IPAC altera-se a partir de meados da década de 

80, e seu desligamento efetivo da administração e gestão do forte acontece de forma 

desarticulada e sem planejamento ou acordo com os ocupantes deste período.  

Na década de 90, com a desativação do Centro de Cultura Popular da Bahia,  o 

forte configura um espaço de ocupações intermitentes, auto-geridas e desarticuladas 

entre si, com propostas de uso que ora se deram de uma maneira colaborativa, ora 

conflitiva com as três instituições aí instaladas desde a sua fase inicial, o CECA, o 

GCAP e o Ilê Aiyê.  

 Alguns  mestres de capoeira, inspirados na experiência de João Pequeno de 

Pastinha e de Moraes, tentam desenvolver seus trabalhos em outras celas 

disponíveis, como por exemplo, Boca Rica, Curió, Roberval e Jogo de Dentro. 

Algumas destas tentativas com duração efêmera, outras com uma permanência que 

durou de  dois à três anos. 

Quatro academias de capoeira, entidades culturais, oficinas de artesanato e a 

sede do bloco Ilê Aiyê, além de uma das raras oficinas  de móveis em couro e outra de 

fabricação de instrumentos utilizados em rituais de candomblé, estão no Forte de 

Santo Antônio Além do Carmo. Apesar de ter-se transformado em Centro de Cultura  o 

velho forte está esquecido. Mal conservado, as paredes sujas e descascadas são 
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apenas parte de sua deterioração. No pátio interno, a sucata de um carro dá o tom do 

abandono. Há problemas de infiltração, banheiros muito precários e falta de infra-

estrutura generalizada. BAHIA HOJE 27/11/1993 
A balburdia, o desacato e a criminalidade, enfim, o caos total, está reinando no 

Forte de Santo Antônio. O espaço hoje é residência de marginais, traficantes e ponto 

de encontro de usuários de drogas (...) O comerciante Carlos Cezar Santos, 29 anos, 

pai de cinco filhos, abriu um bar no Forte de Santo Antônio  (...) ele próprio confirmou 

as denúncias.  A TARDE: 26/08/1996  
Atualmente moram no forte cerca de 30 famílias (...) Luciano Cardoso dos 

Santos, 19 anos, por exemplo, mora no forte há cerca de dois anos e meio (...) 

CORREIO DA Bahia 16/08/1997 
O governo do estado empreende uma ação por volta de 1997 para a  retirada 

dos ocupantes do forte, desde moradores, artistas, inclusive o CECA, o GCAP, e o Ilê 

Aiyê, instituições centrais no que tange à sustentabilidade econômica, física e cultural 

deste espaço.  

O projeto para o forte foi elaborado há alguns anos e ainda não foi posto em 

prática por problemas com a licitação. A idéia do governo do Estado , segunda 

Luciano Diniz, assessor do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado é 

transformar o lugar na Casa das Filarmônicas, com uma escola de música, oficina de 

consertos de instrumentos musicais, alojamento para músicos de filarmônicas do 

interior, etc. A TARDE: 12/06/ 1997 
referência ao Inventário de proteção do 
acervo cultural: projeto de recuperação do 
imóvel tombado a nível estadual para a 
ocupação do mesmo com o Projeto 
“Filarmônicas”, 1996. Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural (IPAC),  Secretaria da 
Indústria e do Comércio-  coordenação de 
fomento ao turismo, Secretaria da Cultura e 
Turismo.   
Objetivo da restauração do monumento 
citados no projeto: recuperação do imóvel 
tombado a nível estadual e ocupação do 
mesmo com o Projeto "Filarmônicas". 
Recuperar, preservar e desenvolver 
atividades fomentando vocações musicais e 
promovendo o fortalecimento das sociedades 
musicais com a finalidade de elevar os 
valores artístico-culturais das diferentes 
regiões do estado. 

 

Capoeira ou Filarmônica? Eis a questão. (...) ou quem sabe uma “coligação” 

entre os dois projetos. Este é o dilema que cerca o destino do Forte de Santo Antônio 
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além do Carmo, ex- prisão, ex- centro de cultura popular, abandonado há 10 anos e 

agora habitado por um grupo de sem- teto que invadiram a área. Ontem pela manhã, a 

destinação do forte foi discutida durante a sessão solene da Câmara Municipal, 

convocada pelo vereador João Bacelar, para discutir o projeto de criação do Centro 

Popular de Cultura (...)  A TARDE: 12/ 06/ 1997 
referência à Carta de intenções do BID – 
Restauração do Forte de Santo Antônio 
além do Carmo para a implantação do 
Centro Popular de Cultura, 1989. Instituto 
do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 
(IPAC), Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN).  
Programa previsto neste documento: implantação 
do Museu Artes e Tradições da Bahia; de uma 
Biblioteca; de um restaurante/bar; de um Auditório; 
de uma Praça de eventos; de um Centro de 
Artesanato; de uma sede para a Associação de 
Moradores do Bairro Santo Antônio; de uma 
academia de Capoeira; e o desenvolvimento de 
projetos de estudos, pesquisas e treinamento de 
mão de obra.  
 

A partir desta intervenção, com vistas ao  projeto da Casa das Filarmônicas, 

somente o CECA e o GCAP permaneceram,  todos os demais ocupantes receberam 

uma indenização do governo e desocuparam o forte. Neste período, seu acesso foi 

interditado, sua fachada coberta por tapumes e algumas ações pontuais foram 

realizadas pelo IPAC relacionadas à edificação. Os projetos da Casa das Filarmônicas 

e do Centro Popular de Cultura acabam resultando somente em especulações e, 

efetivaram, por fim, um relativo esvaziamento do forte com a justificativa da 

marginalidade, da criminalidade e da ruína. 

O Forte de Santo Antônio Além do Carmo amargou anos a fio de completa 

decadência até que finalmente, no ano passado, foi iniciada a reforma que até hoje 

não terminou. A TARDE : 18/07/1999 
Completamente em ruínas. É assim que se encontra hoje o Forte de Santo 

Antônio além do Carmo. Até os tapumes que isolavam a fortaleza, cuja reforma vem 

sendo anunciada pelo governo há mais de 20 anos, estão sendo arrancados. Segundo 

pessoas residentes no bairro de Santo Antônio, os tapumes estão sendo roubados por 

moradores de uma invasão próxima para servir de teto e parede de barracos que 

descem pelas encostas até a Rua do Pilar, no Comércio. Tomado por lixo e encoberto 

por um matagal, o forte está sendo ocupado “por pessoas que vêm fumar maconha 

aqui” como denuncia José Antônio de Melo, funcionário contratado pelo IPAC há dois 

anos para vigiar o local durante todo dia.  A TARDE 15/04/2001 
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Fizeram uma prospecção aqui que contribuiu muito para a total depredação do 

Forte. O IPAC fez uma prospecção pra descobrir pra fazer estudos geológicos, 

arqueológicos e diabos e largaram, não acharam nada e largaram da forma como eles 

cavaram. Na realidade eles deixaram assim pra forçarem uma saída da capoeira, 

sentirem incomodados, pelo aspecto que deixaram o Forte e a gente ir embora. Só 

que capoeira não se incomoda assim tão fácil. Aí que veio a coisa do tapume, de isolar 

o Forte com a conotação assim, não tem nada do lado de dentro, quem passasse por 

fora aí iria interpretar que em função do tapume, com aquele aspecto de obra de 

demolição, que não tava acontecendo nada. Mas nós estávamos aqui dentro. Política 

de terra arrasada mesmo. MORAES: 2008  

Em 2002, uma articulação inesperada entre o governo do Estado, a partir da 

Secretaria de Cultura e Turismo, do IPAC e um grupo significativo de mestres de 

capoeira da Bahia deu origem à ONG Sociedade Brasileira de Defesa e Preservação 

da Capoeira - Forte da Capoeira, instalada dentro do Forte do Santo Antônio. A partir 

de então, a capoeira assume um papel absolutamente central nas propostas 

direcionadas para o forte. Neste mesmo ano, ele passa por uma reforma intermediária, 

em que se implementa uma infra-estrutura básica, para abrigar a sede e as  ações 

mobilizadas pela referida ONG.  

Esta primeira articulação significa uma inflexão na relação entre governo, no 

âmbito das políticas públicas  e  da  capoeira,  não somente circunscrita ao estado da 

Bahia, mas  inserida numa  conjuntura nacional. Em âmbito estadual inicia-se o 

processo de registro da capoeira como patrimônio imaterial em 2004 pelo IPAC, e em 

âmbito nacional, ocorre em 2008, a inclusão da capoeira no Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial, organizado pelo IPHAN.   

 Desde ontem, a capoeira já é patrimônio imaterial da Bahia, segundo a 

notificação publicada neste Diário Oficial, através do Instituto do Patrimônio Artístico 

Cultural  (IPAC).  Participaram da comemoração realizada no Forte de Santo Antônio 

Além do Carmo,  o governador Paulo Souto, a superintendente  de Cultura da 

Secretaria de Cultura e Turismo, Sônia Bastos, o diretor da Fundação Cultural, 

Armindo Bião, o presidente da BahiaTursa, Cláudio Taboada, o diretor- geral do IPAC, 

Júlio Braga, e a secretária municipal da reparação, Arani Santana. DIÁRIO OFICIAL: 
22/12/2004 

O presidente do IPHAN anunciou a inclusão do ofício dos mestres da capoeira 

no Livro dos Saberes, e da roda de capoeira no Livro das Formas de Expressão. Um 

grande evento em homenagem à capoeira foi realizado no Teatro Castro Alves (...) O 

pedido de registro da capoeira foi uma iniciativa do IPHAN e do Ministério da Cultura, 
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e é o resultado de uma ampla pesquisa realizada entre 2006 e 2007 para a produção 

de conhecimento e documentação sobre esse bem imaterial (...) Estiveram presentes 

ao evento o ministro interino da Cultura, Juca Ferreira, o governador da Bahia, 

Jacques Wagner, o presidente do IPHAN, Luiz Fernando de Almeida, o presidente da 

Fundação Palmares, Zulu Araújo, os embaixadores da Nigéria e do Senegal, além de 

autoridades locais.  http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo 
capturado em 21/08/2009 

No forte, o  período entre 2002 e 2005 foi marcado por uma gestão atrelada ao 

Fundo de Cultura do Estado da Bahia, por intermédio da ONG- Forte da Capoeira. O 

CECA e o GCAP continuaram realizando suas atividades e a estas se somaram 

algumas ações pontuais, envolvendo outros mestres e entidades da capoeira, 

viabilizadas institucionalmente neste formato. A idéia central destas operações era 

criar uma configuração favorável para obter apoio no sentido de executar o restauro do 

forte.  

O governador autorizou o início das licitações e em aproximadamente noventa 

dias as obras serão iniciadas. O prazo de conclusão é de um ano. A recuperação será 

acompanhada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultura (IPAC) e devem ser 

concluídas em um ano. O governo do Estado vai investir 2,3 milhões na reforma, com  

recursos provenientes do Prodetur II. TRIBUNA DA BAHIA: 22/12/2005 
A ONG- Forte da Capoeira, juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo 

e o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) realizaram o referido restauro do 

monumento. A obra foi realizada em 10 meses aproximadamente, período em que as 

academias de Mestre João Pequeno e Moraes instalaram-se no Forte do Barbalho, 

localizado nas imediações do bairro do Santo Antônio. A opção adotada para o 

restauro foi retirar todos os acréscimos e modificações pelas quais o forte passou a 

partir do século XIX, para abrigar a Casa de Detenção que aí se instalou neste 

período. Em dezembro de 2006, inaugura-se o monumento que agora, assim como a 

ONG, passa a se chamar Forte da Capoeira.  

Atualmente, o Forte é possui 6 academias de capoeira, ocupadas por 7 

mestres. Encontram-se o CECA; o GCAP; a  Escola de Capoeira Angola Irmãos 

Gêmeos de Mestre Curió; a Academia de Capoeira Angola da Bahia de Mestre Boca 

Rica; Mestre Bola Sete e  Mestre Pelé da Bomba, dividindo a mesma sala; e a Escola 



CECA - Mestre João Pequeno de Pastinha 
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de Capoeira Filhos de Bimba, coordenada por Mestre Nenéu, o único representante da 

vertente da capoeira regional5 neste espaço.  

A partir de 2007, com a mudança partidária do governo estadual, alguns 

processos de gestão e administração formatados pela articulação entre ONG e 

Secretaria Estadual de Cultura e Turismo alteram-se sobremaneira. Trata-se de um 

processo em curso, com significativas alterações no que diz respeito às relações entre 

os capoeiristas do forte e o atual governo, resultando inclusive na dissolução da ONG- 

Forte da Capoeira.  

Com o seu olho câmera (extensão de seu olho nu) é só o que você vê, por 

enquanto. (ROLNIK, 2006:31) 

A instabilidade dos processos por efeitos de substituição, ruptura e 

deslocamento impede que esta narrativa cronológica seja conclusiva e apresente 

algum tipo de resolução causal e final. Por ora, interrompe-se esta versão histórica e  

assume-se  o completo embaraço, diante de um tamanho esforço para amenizar os 

pontos de mistério, as incongruências disruptivas e uma miríade de desconexões 

imanentes à configuração dos processos históricos e sociais.  

O campo de forças definido por todos estes processos implicados na transição 

do Forte de Santo Antônio Além do Carmo para o Forte da Capoeira  é entrecortado 

por inúmeras ambigüidades e tensões. Trata-se de uma trama relacional, cujas 

configurações escapam às demarcações cronológicas, narrativa que parece enganar-

se em um continuum de fatos.  

É nosso primeiro contato, nossos olhos só podem perceber aquilo que fica 

intencionalmente explicitado; seja pelos canais oficiais de divulgação da informação; 

seja pela inserção de uma enunciação, sem deter-se nas suas entre- sobre- sub 

linhas;  seja pela proposta em si, de narrar brevemente esta seqüência de 

acontecimentos, como ferramenta preparatória.  

O olho câmera funciona como uma ferramenta preparatória para ler com olho 

fóssil e com olho míssil (SALOMÃO, 2008: 10) os próximos movimentos cartografados 

nesta investigação. É uma ferramenta  para intermediar as demais percepções 

 
5 Vertente regional e angola são configurações diferentes da prática da capoeira, com sentidos 
particulares quanto às hierarquias, movimentações, regras do jogo, modos de cantar, de responder o 
coro, entre inúmeras outras singularidades. Trata-se de uma complexa trama de relações de poderes – 
saberes - modos de subjetivação agenciados nestas diferenças, e por ora, não se trata, de aprofundá-las. 
Portanto, em algumas passagens do texto, não há preocupação quanto ao enquadramento de 
personagens, movimentos e rodas em categorias específicas, trabalha-se com o agenciamento capoeira 
na perspectiva da heterogeneidade.  Ao longo desta narrativa serão pontuadas algumas reflexões sobre 
as especificidades da angola e da regional, especialmente nas linhas- de vida, em que aparecem Mestre 
Bimba e Mestre Pastinha, segmentaridades molares nas referidas vertentes. Os movimentos 
transvalorados na narrativa são correlatos a angola, já que a  cartógrafa - artesã tem uma vivência 
circunscrita a esta vertente.  
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sensórias desta experimentação cartográfica, onde outros planos de observação serão 

construídos e outras lentes conectadas.  
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I .  LINHAS TRAJETOS 
 

 

FERRAMENTA CONCEITUAL: esquiva  

O  jogo da  capoeira, um dos múltiplos  estratos onde esta manifestação 

cultural é vivenciada,  é engendrado por uma diversidade de movimentos, cujas 

qualidades variam de acordo com a intenção dos jogadores, o estímulo do coro, as 

provocações do puxador6, a vibração dos demais capoeiristas, o estado de corpo e 

concentração atingido pelo jogador, o motivo da roda, enfim, por uma conjunção de 

fatores de ordem contextual e absolutamente efêmeros. A qualidade dos movimentos 

varia de acordo com a velocidade, a flexibilidade e plasticidade do corpo, o domínio do 

repertório gestual, a expressão  corporal, mas oscilam basicamente entre defesa e 

ataque.  

A esquiva, argumento central desta dissertação,  representa dentro deste vasto 

repertório, um  movimento de defesa, mas uma defesa situada num intermezzo entre 

defender-se e preparar-se para o próximo ataque.  O corpo flexiona-se, ora 

suavemente, ora agressivamente, impulsionado pela vibração do arame do berimbau e 

pelo alcance do movimento disparado pelo outro capoeirista.  O tronco inclina-se na 

mesma direção do ataque, com o objetivo de recolher-se a uma altura onde não será 

atingido, uma das  mãos, em alguns momentos alcança o chão,  e a outra deve estar 

sempre disponível para a proteção do rosto. Alguns mestres da capoeira associam 

este movimento à idéia de receber o golpe, curvar-se a ele  e não ir contra ou 

enfrentá-lo de imediato, uma espécie de estratégia de luta, já que em determinados 

momentos já não é possível mais atacar, o que resta é assimilar aquela informação e 

a partir dela abrir novas possibilidades de negociação e jogo.   

Mãos, braços, pés, cabeça,  tronco   buscam uma posição no espaço da roda  

que os assegure daquele  golpe.  Entretanto, nem sempre a esquiva é realizada com 

eficácia e o capoeirista é atingido,  desencadeando um processo de ruptura nas suas 

estratégias do jogo e arremessando-o  num campo  infinito de possibilidades de 

respostas ainda não previstas. É hora de reagir com certa dose de improviso,  recorrer 

às agilidades assimiladas no mundo da capoeiragem   e às próprias eventualidades 

daquele jogo;  e por fim,  reelaborar a cabeçada, a rasteira, a chapa, a queda, o 

 
6 Capoeirista responsável pelo canto na roda.  
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impacto,  noutras potências de ataque. Os limites entre ataque e defesa diluem-se 

compondo um campo de forças constantemente definido  pelos componentes do risco, 

da eminência de algo por vir e da ruptura.    

A idéia de esquiva nesta abordagem é remetida ao processo empreendido por 

diversas coletividades  no Forte de Santo Antônio Além do Carmo, atualmente 

denominado de Forte da Capoeira. Este é o espaço onde nossa roda se formou, ali se 

sentaram mestres, alunos, prostitutas, estrangeiros, baianos,  moradores de rua, 

crianças, velhos anciãos, vadios, malandros, governadores, prefeitos;   na bateria 

tocaram Ilê Aiyê, índios Pataxós, Kiriris, Luis Melodia,  repentistas, trovadores, 

capoeiristas; cantaram  agitadores do movimento negro de Salvador,  patrimonialistas 

nas figuras do IPHAN, do IPAC,  resistentes de toda ordem, vozes dissonantes 

reunidas num coro; e no centro da roda os jogos se fazem  à cada minuto, os espaços 

são disputados ininterruptamente, os saberes acionados oportunamente e um tenso 

campo de forças instaura-se:   

“é hora é hora, camará...  
vamo simbora camará....” 

 

ENTRADA NO  CAMPO TEÓRICO: os vetores de forças  e o jogo 

Espetáculo e resistência são  vetores de forças operantes sobre todo e 

qualquer território, cuja constituição se efetiva a partir da tríade sugerida por Foucault  

– saber- poder – subjetivação.  Vetores de forças associam-se à idéia de jogo, de 

oposição e complementaridade num mesmo campo de agenciamentos, de 

coexistências sob  múltiplas possibilidades de combinação e sobreposição. Para 

Foucault, estes vetores tecem uma trama complexa e espessa de relações de poderes 

e contra-poderes. A microfísica do poder, analítica cunhada pelo autor, nega a idéia de 

poder como algo unilateral, onipresente e  repressor  e propõe pensá-lo como algo 

produtor de relações, de disputas, de perdas e ganhos encadeadas e não conclusivas.  

Rigorosamente falando o poder não existe; existem sim práticas ou relações de 
poderes. O que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que se efetua, que 
funciona. E que funciona como uma maquinaria, que funciona como uma máquina 
social que não está situada num lugar privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por 
toda estrutura social. Não é um objeto, uma coisa, mas uma relação. E esse caráter 
relacional do poder implica que as próprias lutas contra seu exercício não possam ser 
feitas de fora, de outro lugar, do exterior, pois nada está isento de poder. (MACHADO, 
apud FOUCAULT, 1999: XIV)  
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Processos complexos de constituição de discursos e práticas operam esta 

maquinaria, cuja efetivação numa esfera é engendrada por diversos modos de 

subjetivação. Os discursos e práticas são formas de expressão e de conteúdo 

elaborados sob diferentes posicionamentos políticos, sociais, afetivos, profissionais 

que conformam uma miríade de saberes, ora correlatos, ora inconciliáveis, ora 

intercambiáveis. A capoeira e o urbanismo enquanto saberes-poderes instituídos por 

diferentes modos de subjetivação revelam singularidades nas suas relações com a 

cidade, como veremos ao longo desta reflexão.    

Saberes também compreendidos na lógica da microfísica, dos múltiplos meios 

de enunciações discursivas atuando em busca de  estratégias de legitimação, num 

movimento contrário às totalizações de sentidos (FOUCAULT, 1999). Nesta 

maquinaria,  saberes- poderes são agenciados pelos processos de subjetivação, que 

implicam o funcionamento de  máquinas de expressão de natureza extrapessoal 

(sistemas econômicos, sociais, tecnológicos, icônicos, ecológicos, etológicos, de 

mídia) e de natureza infra-humana, infra-psíquica, infrapessoal (sistemas de 

percepção, de sensibilidade, de afeto, de desejo, de representação, de imagem, de 

valor, modos de memorização e produção de idéias, sistemas de inibição  e de 

automatismos, sistemas corporais, orgânicos, biológicos, fisiológicos e assim por 

diante) (GUATTARI, 2005: 39)   

Seria conveniente definir de outro modo a noção de subjetividade, renunciando 
totalmente à idéia de que a  sociedade, os fenômenos de expressão social são a 
resultante de um simples aglomerado, de uma simples somatória de subjetividades 
individuais. Penso, ao contrário, que é a subjetividade individual que resulta de um 
entrecruzamento de determinações coletivas de várias espécies, não só sociais, mas 
econômicas, tecnológicas, de mídia, etc. (GUATTARI, 2005: 34) 

 
 O entrelaçamento destas três instâncias saber- poder- subjetivação nos 

campos de investigação – capoeira e urbanismo – analisados sob a ótica da 

microfísica,  abrem nossos horizontes teóricos para um aprofundamento nos conceito 

de espetáculo e resistência. Os conceitos de espetáculo e resistência serão 

explorados ao longo de toda discussão focada especialmente sobre o processo de 

requalificação do Forte da Capoeira.  Os relatos cartográficos dos diferentes trajetos 

percorridos para acessar esta espacialidade inserem nas formulações conceituais 

acontecimentos vivenciados no cotidiano da pesquisa que nos ajudam a problematizar 

nosso campo teórico. Esta opção metodológica diz respeito à relevância da 

compreensão do contexto em que esta edificação está inserida e à intensidade que as 

diferentes formas de expressão da capoeira foram se revelando ao longo dos trajetos. 



FORTE DE SANTO ANTÔNIO ALÉM DO CARMO

FOTO AÉREA DA CIDADE DE SALVADOR 
fonte: goolge earth: 2009

MAPA DE LOCALIZAÇÃO  DO FORTE  
fonte: goolge earth: 2009
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ENCOSTA “CháCARAS DE SANTO ANTÔNIO” 

IgREjA DE SANTO ANTÔNIO 

B A R B A L h O

S A N T O 
A N T Ô N I O

C A R M O

C I D A D E  B A I X A -  P O R T O

FORTE  

MAPA ENTORNO DO FORTE 
fonte: projeto de restauração e agenciamento do Forte do Largo do Santo Antônio  além do Carmo: 1980
LINHAS PARA OUTRA CARTOGRAFIA
FORTE além do Carmo, sobre o Porto, entre a encosta e o Barbalho 
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INÍCIO DO JOGO: trajetos  

O ponto de água só existe para ser abandonado, e todo 
ponto é uma alternância e só existe como alternância. 
Um trajeto está sempre entre dois pontos, mas o entre-
dois tomou toda a consistência, e goza de uma 
autonomia bem como de uma direção próprias. 
(DELEUZE & GUATTARI, 1997, vol.5: 42)  

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

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

outra.  Nossas  primeiras aproximações do Forte são realizadas a partir da idéia de 

percorrer um espaço para acessar outro e portanto, compreendê-lo na sua inserção 

urbana. Entendê-lo nas suas  relações com o entorno, com as possibilidades de 

acesso,  de transporte, as paisagens que compõe - a depender do ponto de vista que 

lançamos nosso olhar, se da Cidade Baixa, se do início do Largo do Santo Antônio - 

enfim, pensar o Forte a partir das suas múltiplas conexões  com a cidade.  

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

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

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

emocional- temporal, entre várias outras. Cada percurso compõe um traço sobre o 

mapa da cidade, figura da ordem da universalidade sobre a qual vão se sobrepondo 

linhas, segmentaridades, cores e ações equacionadas no cotidiano. Mapa e 

cartografia, duas formas de tornar um espaço-acontecimento-mundo compreensíveis, 

situadas em planos de observação diferentes e correlacionados.  A cartografia 

diferentemente do mapa, é a inteligibilidade da paisagem em seus acidentes, suas 

mutações, ela acompanha os movimentos invisíveis e imprevisíveis da terra, que vão 

transfigurando, imperceptivelmente, a paisagem vigente. (ROLNIK, 2006:  61) 

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

relação com este espaço- acontecimento- mundo. Podemos acionar lentes que nos 

fazem ver as superfícies como podemos encontrar lentes que nos levam às regiões 

periféricas, submersas e  opacas desta mesma superfície. A primeira aproximação do 

Forte de Santo Antônio Além do Carmo  movimenta-se no sentido de extrapolar a 

esfera do visível e capturar vibrações dos percursos e das referências;  aproxima-se 

corpo- a- corpo  deste espaço Além do Carmo,  mas aquém de onde?  Sobre o que? 

Entre que outros?   Deixar o trajeto  ser tomado pelas intensidades, pelas 

temperaturas e pelos riscos dos desvios que a cidade nos oferece para fazer pulsar os 

sentidos da paisagem vigente. Os três primeiros traços desta  cartografia são os 

percursos atravessados na ação de pesquisar.  
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LINHAS PARA OUTRA CARTOGRAFIA:. 
Forte: além do Carmo, sobre o Porto,  entre o Barbalho e a Encosta 

 

 
 

TRAJETO 1:   
Praça da Sé – Carmo 

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

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

IPHAN e  considerada Zona  de Proteção Rigorosa pela legislação municipal (art. 133. 

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

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

africanização,  construção mítica de uma negritude coagulada em sentidos esvaziados 

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

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

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

como alguns anunciam  por aqui, a Meca da Capoeira.   

Encontro uma figura tantas vezes cantada e conclamada pelos capoeiristas de 

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

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

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

passeio7 e mais uma  expressão deste  circuito didatizado e programado: duas  

imagens montadas com os apetrechos do capoeirista e da  baiana de acarajé.  Junto 

do primeiro vê-se um berimbau, sem afinação ou sonoridade capaz de provocar  o 

jogo e uma peruca com um volumoso cabelo rastafári preto; em frente à segunda há 

um tabuleiro, que nada tem  para ser experimentado, sequer está envolvida pelo  

cheiro do óleo de dendê.  

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

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

americano, francês, italiano, e poderia  ser até da baiana de acarajé que em algum 

dia, indo embora para casa sentisse vontade de fazer uma fotografia e se transformar 

naquela baiana descansada e muitíssimo bem aparentada; ou de um capoeirista 

valente, mas um pouco envelhecido e fora de sua forma virtuosa que decidisse 

 
7 Mulher trajando as vestimentas típicas de baiana, cuja profissão é ser fotografada pelos turistas.  
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rememorar os tempos gloriosos da sua esmaecida malandragem8. Entre tantas 

possibilidades, um homem jovem, entusiasmado por aquele cenário que poderia lhe 

conferir outras identidades momentâneas, posicionou-se detrás do capoeirista-cenário, 

abriu um sorriso largo,  segurou o berimbau em uma das mãos, que logo se 

desequilibrou, ajustou a peruca e tirou uma fotografia.  

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

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

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

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

Pelourinho, trata-se de uma apropriação cotidiana  engendrada desde meados do 

século XIX. Este fato é  relatado nos estudos de Dias,  quando este local  ainda 

conhecido como Praça 15 de Novembro  era considerado o campo preferido para a 

capoeiragem principalmente no dia de Domingo de Ramos.   

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

configuram territorializações de práticas  absolutamente distintas no que tange aos 

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

às sociabilidades dali emergidas. Toda conjuntura em torno de uma mesma 

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

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

línguas e dos mundos por onde ela se espraiou.  

Neste espaço percebo um círculo de pessoas curiosas, de máquinas 

fotográficas em punho, homens, mulheres e crianças de todas as idades e 

nacionalidades, predominando entre eles a figura do turista. O foco das suas 

atenções:  uma  roda de capoeira está formada, alguns homens de pé  levando a 

bateria, às vezes o ritmo fica embotado, outras vezes ganha vigor e  uma emoção 

social reinveste os corpos no centro; outros homens também  de pé traçam o desenho 

daquele território, não há mulheres jogando. Às vezes se canta, e o coro responde, 

outras somente o berimbau é entoado. Como se trata de uma roda de rua,  as 

vestimentas não são absolutamente padronizadas. É  recorrente o uso de calças 

brancas com uma pequena estampa da bandeira do Brasil, amarradas com cordões, 

símbolos das suas  graduações como capoeiristas.  

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

eles também não  figuram tipos padronizados. Alguns robustos com uma musculatura 

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

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

velocidade da marcação do atabaque é rápida,  o que provoca uma aceleração dos 

jogos em movimentos aéreos, saltos, piruetas, mortais,  pés e braços alternam-se na 

intenção de um ataque. Os capoeiristas revezam-se em jogos de curta duração, e por 

este motivo, no centro da roda alternam-se quase todos os jogadores em poucos 

minutos. Neste centro de atenções, disparos fotográficos  e disputas, vejo seus corpos 

dobrarem-se- desdobrarem-se no compasso do virtuosismo e  dos des-limites entre 

chão, rosto, pernas, pés, tronco.  

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

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

encontram os rígidos limites entre chão, rosto, pernas, pés, tronco e congelam-se 

numa posição que insinua o ataque. Mas não há ataque entre os dois capoeiristas 

paralisados. Entre eles está o turista, um estrangeiro no território da capoeira, 

estranho aos seus princípios, significados e possibilidades.  

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

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

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

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

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

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

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

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

assumem novamente seus postos  e a roda retoma sua cadência.  

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

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

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

Capoeira Angola), os Filhos de Bimba, Mestre Curió. Uma proliferação de imagens de 

berimbaus, calças e cordões típicos da capoeira, camisetas estampadas com mestres, 

slogans desdobrados de versos de músicas da capoeira, enfim, um acúmulo de 

referências  sobre as calçadas, prateleiras de lojas, fachadas dos casarões, vitrines.  

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

Paschoal. Meu destino está além do Carmo. Mas aqui,  este primeiro trajeto encontra 

outro percorrido durante a pesquisa, quando parto da Cidade Baixa. Estes passos 

serão dados adiante, em outro percurso.  
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Reflexões  sobre os relatos cartográficos. 1:  
ENTRE ESPETÁCULO E RESISTÊNCIA   

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

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

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

relações de forças instauradas circunstancialmente, numa definição relacional de 

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

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

resistência se fazem presentes nesta leitura?  

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

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

cidades. Novamente a relação de forças se estabelece, sendo que os vetores 

hegemônicos e contra-hegemônicos podem ser associados às  idéias de espetáculo e 

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

ocupar- produzir espaços podem ser resultantes de processos hegemônicos ou 

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

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

situação.  

A cidade contemporânea  é  produzida hegemonicamente sob a égide do 

capital. No processo de requalificação do Pelourinho,  as articulações operadas entre 

cidade,  patrimônio e práticas culturais tradicionais apontam para um alinhamento com 

a concepção hegemonicamente constituída de cidade mercadoria e cidade máquina 

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

aciona os mecanismo neoliberais de  teor econômico, tais como especulação 

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

cenarização-  expropriação de paisagens, a acentuação das desigualdades sociais;  e 

não se atém às dimensões sociais que perpassam o urbano, expulsando ou  

manipulando práticas historicamente conformadoras destes espaços.  

Numa  sociedade globalizada formatada pelo domínio de mercados, pela 

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

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

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

competitivas do turismo e das ações corporativas multilaterais e transnacionais.  

 O produto cidade é formulado pela equação cultura, máquinas urbanas de 

propaganda e interesses privados, segundo Arantes o viés culturalista possui um 

papel  âncora nas novas estratégias de planificação, que culminarão na ‘cidade – 
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empresa - cultural’ (ARANTES, 2002). O urbanismo e algumas práticas adjacentes 

como as intervenções denominadas de renovação, requalificação, revitalização, 

reestruturação urbanas9 inserem-se, a partir de uma inflexão no entendimento da 

relação cultura- cidade,  na lógica do planejamento estratégico.   

 

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

Novas tônicas são incorporadas ao conceito de cultura que penetram e 

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

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

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

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

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

cultura econômica, conceituações equacionadas em função da lógica do Capitalismo 

Mundial Integrado (JACQUES, 2003: 34-35)10 

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

 
9 Acerca das distinções entre estes conceitos a partir de uma perspectiva histórica que os situa nos 
contornos da modernidade e da pós-modernidade  ver Vaz, Lilian Fessler:  A “culturalização” do 
planejamento e da cidade: novos modelos?, 2004.  
10 A discussão sobre o conceito de cultura é ampla e perpassa diversos campos do conhecimento.  
Portanto, não é  objetivo desta reflexão retomar discussões  clássicas  tais como natureza X cultura,  
cultura popular X cultura de massas X cultura erudita, arte e cultura.  Circunscreve-se a discussão de 
cultura à esfera contemporânea a partir da relação cultura- cidade- produção do espaço urbano. Para 
abordagem mais pontuada sobre tais discussões ver Chauí, Marilena. Cultura e Democracia,  2006 e  
Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no Brasil, 1994;  CANCLINI, N. G. Culturas 
híbridas, estratégicas para entrar e sair da modernidade, 1997. EAGLETON, Terry. Versões de 
Cultura,  2000. 
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portanto, aspectos diferentes e entrelaçados, em que se destacam a indústria cultural, 
a indústria do turismo e a economia simbólica. (VAZ, 2004: 32-33)  

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

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

entendimento, cultura é uma palavra cilada, noção- anteparo que nos impede de 

pensar a realidade dos processos em questão. Para ele, o conceito de cultura é 

profundamente reacionário. É uma maneira de separar atividades semióticas 

(atividades de orientação no mundo social e cósmico) em esferas, às quais os homens 

são remetidos. Estas atividades, assim isoladas, são padronizadas, instituídas 

potencial ou realmente e capitalizadas para o modo de semiotização dominante- ou 

seja, simplesmente cortadas de suas realidades políticas.  
A abordagem do autor apresenta implicações nas formas contemporâneas de 

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

segregada das demais, entre elas as políticas, sociais, afetivas, territoriais, sendo, 

portanto anuladas as possibilidades de conexões, desvios e rupturas entre as 

mesmas. Compreende-se a cultura numa posição estabilizada, numa estrutura que 

não se modifica e nem tampouco modifica as outras dimensões com que se relaciona.  

O Pelourinho pós “revitalização”11 enquadra-se nestas qualificações, trata-se 

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

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

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

único ponto situado num emaranhado complexo e desigual de realidades urbanas com 

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

direcionou-se os holofotes para a alteridade como mais um bem cultural disponível no 

mercado, formatado a partir da mitificação e  folclorização das suas singularidades.   

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

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

de afetividades, desejos, histórias, conflitos em uma imagem produzida para o  

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

reelaborarão dos conteúdos inerentes às práticas  culturais no sentido de facilitar o 

acesso psicológico e o consumo. A partir das elaborações de  Guattari e Rolnik  pode-

se inferir  que, nestas circunstâncias,  fica recalcado uma espécie de “função 
 

11 O processo de revitalização de Pelourinho compreende uma complexa conjuntura histórica- urbana- 
social, que passa pela discussão do sentido das centralidades na cidade contemporânea,  por uma 
análise dos vetores econômicos e políticos envolvidos nesta mobilização. No entanto, nossa abordagem 
sobre o Pelourinho “pós- revitalização” compreende somente uma contextualização urbana para o objeto 
de pesquisa em questão: o Forte da Capoeira.  Sobre as entrelinhas deste processo ver:  FERNANDES, 
Ana, GOMES, Marco Aurélio, 1993 e 1995.  
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gravidez”: a potência de ser fecundado pela alteridade, de funcionar como canal para 

a encubação de formas de existência que se impõem a cada nova configuração de 

experiência.  

Mesmo nesta conjectura de previsibilidades existem margens onde alguns 

fenômenos  expandem as possibilidades dos vetores de subjetivação singular 

assumirem centralidade e resistirem ao vetor-espetáculo.  Numa primeira aproximação 

da roda de capoeira localizada no Terreiro de Jesus, durante o episódio  da 

imobilização dos corpos, deduz-se: mais uma imagem pasteurizada daquele 

espetáculo urbano. Entretanto, estas formatações não controlam em absoluto as  

possibilidades criativas, imprevisíveis e não- programadas,  imanentes à complexidade 

da experiência urbana.   

As  apropriações dos próprios capoeiristas sobre este acontecimento 

flexibilizam a lógica do consumo/ cultura e entretenimento. Os processos operados no 

micro, no dia- a- dia, o chegar e reconhecer o território e suas  condições 

circunstanciais,  o encontro com os amigos, a paquera com a platéia, o sentido de 

empoderamento  e de centralidade naquela cena tão disputada, as diversas formas de 

sociabilidade decorrentes desta performance- entretenimento, não se reduzem à 

sujeição.  

Estes processos são incessantemente significados por seus praticantes, numa 

ação pontuada por Ribeiro (2007) 12 de entrar e sair de cena, sem ser completamente 

cenarizado. De criar espetáculos quando puder, quiser ou lhe for conveniente e 

apresentar-se como um malabarista das circunstâncias. Malabarista no sentido de 

apropriar-se da ocasião com destreza e habilidade,  de encontrar brechas para um 

equilíbrio provisório e circunstancial. Entrelaçam-se dificuldades e riscos, mas também 

êxtase, brilho pelo virtuosismo, sensações de autonomia e de subversão.  

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

competição inerentes ao sistema capitalista, atualmente regido pelo capital simbólico, 

também definido como capital da visibilidade. Ribeiro (2007) propõe uma análise 

dialética do consumo e da alienação, problematizando a univocidade do controle do 

espetáculo implementado pelas grandes instituições, cujo eixo central é a 

espetacularização. 

 O espetáculo, a partir desta dialética, pode significar uma performance ativa de 

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

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

 
12  Idéias colocadas pela autora durante mesa Corpo, cidade e cultura realizada na abertura do evento 
corpocidade – debates em estética urbana 1, realizado em Salvador, em 27/10/2007.   
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apresentam confluências com a dialética proposta pela autora. O consumo não 

referendado exclusivamente pela alienação, mas operado por mecanismos astuciosos, 

minúsculos, opacos, que jogam com os dispositivos disciplinadores do consumo- 

alienado:  

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

As práticas ordinárias significam maneiras de transvalorar, de fazer transbordar 

os sentidos primeiros, de combinar substâncias inconciliáveis, de escapar às 

racionalidades lineares. Estas são denominadas pelo autor de práticas microbianas, 

singulares e plurais e exercem sobre a cidade, campo privilegiado da ação do vetor-

espetáculo, desvios na esfera do cotidiano.  

Estes desvios engendram práticas de espaço teimosas, cujas táticas de 

apropriação- ocupação são escrituras ilegíveis pela ótica da racionalidade utilitarista. 

Combinam-se temporalidades, técnicas, éticas, passos, construções, cantos, 

fragmentos extraídos do cotidiano, cujas imbricações com as dominâncias do 

consumo não anulam sua potência de subjetivação singular.  

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

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

forças compreendido pela roda de capoeira. Este campo de confluência de corpos, 

sons, saberes, poderes, micro- poderes, criações míticas, midiáticas, cotidianas e 

espetaculares inscrevem outras espacialidades sobre o Pelourinho espetacularizado. 

No chão do terreiro de Jesus, a partir das territorializações da capoeira, reinventam-se 

as práticas deste espaço, interceptadas pelos domínios da  espetacularização e da 

performance ativa e singular.  

Os  capoeiristas ali dispostos,  na postura elementar de demarcar o traçado da 

roda investem-se corporalmente de um saber- poder específico àquela manifestação.  

Os jogadores no centro da cena  acionam astúcias corporais  estrategicamente 

executadas como possibilidade de instauração de novas relações de poder e novas 

matérias de expressão.  

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

hegemônicos dão-se a todo momento, seja  quando aparece um grande tocador de 
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viola 13;  um habilidoso puxador de versos improvisados durante  os corridos;  um 

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

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

a ocupação de espaços na roda invariavelmente protagonistas deste sistema de 

significados, como por exemplo, tocar o berimbau gunga14.   

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

canto, no jogo, e no próprio toque dos instrumentos. O movimento de diferenciação 

das substâncias diante de circunstâncias específicas configura uma vibração do vetor 

resistência, diante dos processos de estratificação e de recalque da função gravidez, 

nos termos colocados por Rolnik e Guattari (2005).  

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

estrutura-se  em dois domínios, um fixo - cantado pelo puxador e respondido pelo 

coro; e um variável – onde se pode inserir novos versos, por vezes relacionados com a 

situação específica da roda e do jogo. Versa-se sobre o nome dos jogadores, suas 

origens, o nome de suas escolas, fazem-se homenagens aos visitantes, aos alunos da 

casa, brincadeiras sobre corte de cabelo, namoro recente, time de futebol, etc. É o 

domínio da  criação de significados circunstanciais àquele evento. 

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

uma crítica à determinada situação concernente à sociedade de uma forma mais 

abrangente; uma citação de feitos relevantes de alguém do grupo naquele jogo ou na 

sua vida particular; uma crença religiosa praticada pelo cantador; configuram 

potências de criação, de invenção dentro de uma estrutura fixa.  

Inúmeras matérias de expressão aparentemente distantes do repertório da 

capoeira, singularizadas na experiência dos praticantes são convertidas em potências 

de fecundação do canto, de instauração do riso, da intriga, da provocação, da crítica e 

da brincadeira. A improvisação no canto enquanto estratégia de variação contínua 

dentro de uma estrutura fixa respondida pelo coro contraria a padronização e a 

espetacularização produzidas a partir da homogeneização dos processos.  

 
13 A bateria da roda de capoeira angola (adiante entenderemos algumas especificidades desta atribuição) 
é composta por 3 berimbaus: gunga, médio e viola, cada um com funções bem específicas neste sistema. 
O viola é o menor berimbau, responsável por fazer  variações rítmicas. Portanto, exige uma habilidade do 
tocador, que deve saber compor com a marcação outras qualidades sonoras, recurso de expansão do 
ritmo e da cadência da som, fator de afetação do jogo e da roda.  
14 O gunga é o berimbau mais grave e maior dos três (conforme colocado acima). É  uma espécie de 
dono da roda, sendo  o responsável por puxar o ritmo, podendo ser mais devagar – amarrado -  ou mais 
acelerado. Seu tocador deve estar atento a todas as trocas físicas, simbólicas ocorridas na roda, pois, é 
ele quem deverá interferir em situações de discórdia entre os capoeiristas, de finalização dos jogos, de 
interrupção da música por algum motivo específico.   
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Trata-se de um movimento do vetor resistência e da instauração de outras 

hegemonias, à medida que a habilidade do improviso no canto é uma prática distintiva 

na capoeira.  Hegemonias subjacentes que rearrajam incessantemente as relações de 

forças no que tange aos saberes – poderes - modos de subjetivação empreendidos 

em determinado território. A instabilidade é intrínseca aos processos em jogo seja na 

capoeira, seja no tocante à produção dos espaços urbanos.  

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

que se constituem as hegemonias e os correlatos processos de estratificação. No caso 

da roda, a interação instabilidade-estabilidade procede pelas passagens entre estas 

configurações em cada verso que se canta, ou movimento que se realiza no jogo. Na 

produção dos espaços urbanos esta interação assume outra dinâmica. Ainda que as 

estratificações sejam tensionadas pelos vetores da resistência, a estabilidade dos 

processos encontra canais de efetivação distintos da instantaneidade-efemeridade do 

jogo.  

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

abrupta de um espaço opaco num espaço luminoso15, nos termos cunhados por Milton 

Santos (1994)16. Mas esta  luminosidade irradia para seu entorno?  Durante a década 

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

alguns pontos de luminosidade insistem  em perturbar a lógica homogeneizadora de 

sentidos instaurada pelos modos de subjetivação capitalista.   

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

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

opacidade,  fragmentos  são  intensamente ocupados- rearranjados- disputados,  

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

tenham sido evidenciados neste período.   Como se deu a transição do opaco Forte de 

Santo Antônio Além do Carmo para o luminoso Forte da Capoeira?  

 Voltemos ao nosso trajeto,  estamos no limiar do Carmo e do Santo Antônio, 

aguardando que a outra linha desta cartografia nos intercepte.    

 

 
15 O conceito de luminosidade será aprofundado a partir do próximo percurso.  
16 O presente trabalho adota principalmente o  pensamento dos seguintes autores: Gilles Deleuze, Félix 
Guattari e Milton Santos.  A idéia de articular estes autores, atrelados a distintas formas de pensar, 
significa a possibilidade de atualização de conceitos numa perspectiva criteriosa e contextual. As relações 
estabelecidas entre os conceitos -  molar e molecular, absoluto local e global relativo, liso e estriado 
propostos por Deleuze e Guattari e; luminoso e opaco, horizontalidades e verticalidades colocados por 
Santos - não intencionam uma equivalência, ou um paralelo simplificador. Trata-se da possibilidade de 
algumas construções teóricas elaboradas por Santos nos domínios do neo-marxismo e da geografia  
encontrarem outras dimensões reflexivas nas proposições de Deleuze e Guattari, desencadeadas no 
contexto pós-estruturalista e filosófico. Estas relações são operadas pelas lentes de observação do 
urbanismo, em que tal articulação revelou-se um campo potente para a abordagem dos processos 
urbanos do ponto de vista da interação instabilidade-estabilidade.  
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TRAJETO 2:   
Porto – Santo Antônio 

 

Desço no Largo Cais do Ouro, região da denominada Cidade Baixa de 

Salvador.  Observo uma intensa concentração de ambulantes com seus carrinhos de 

supermercado,  de bebês, de construção adaptados para a venda de uma infinidade 

de produtos. Pessoas sentadas despreocupadamente em conversas com amigos, 

outros deitados nos bancos sombreados.  Sigo caminhando, pois hoje a decisão é  

subir até o Forte cruzando a  encosta da lateral direita, onde atualmente se encontra a 

ocupação informal, Chácaras de Santo Antônio. Ao me encontrar no pé da encosta, 

não identifico sequer a entrada para esta área, as casas seguem um  padrão de 

construção provisório, não há  vestígios de urbanização,  uma área ocupada 

prioritariamente por população de baixa renda. Entretanto, um senhor já idoso para 

quem perguntei como pegar a  trilha que me levaria ao topo disse que não deveria 

fazer este caminho, pois não era uma pessoa daquele  local e corria sérios riscos. 

Como toda área de ocupação informal, ali também pesava o estigma da pobreza como 

sinônimo violência. Decido então escolher outro acesso.  

Sigo  em direção ao plano inclinado, para conseguir vencer o desnível daquela 

topografia. Daqui, vejo o Forte numa posição estrategicamente privilegiada, condição 

relevante para que assumisse o papel de trincheira de batalha na segunda metade do 

século de XVII. Este era o limite norte da cidade neste período. Hoje Cidade Baixa vira 

Subúrbio Ferroviário  e o limite norte de Salvador distendeu-se além de Paripe.   

A  paisagem que me percorre é  de um lado,  a encosta ocupada em grande 

parte nas imediações do topo, onde se vê um conjunto de sobrados coloniais. Lá no 

alto, alternam-se construções improvisadas,  emendadas com os tais sobrados numa 

bricolagem de texturas, cores, técnicas;  e construções enquadradas nos padrões 

formais.  Do outro lado da paisagem,  instalações para a atividade portuária e alguns 

imóveis de uso comercial. Estou na área portuária, espacialidade  historicamente  

significativa para a capoeira, exploração que faremos adiante, em outros relatos.   

Passo por uma imensa construção, com nítidas escrituras das contingências do 

tempo, fragmentos de paredes, janelas encerradas por planos de tijolos, onde se fazia 

abertura, agora se faz vedação, onde se fazia vedação, agora se tem aberturas e 

observo o telhado em parte removido. Sua escala me impressiona, cobre um 

quarteirão completamente.  

Algumas lonas, madeirites e pedaços de superfícies sobrepostas são 

escoradas nas suas paredes, com as quais  pequenas casas se costuram em uma de 



45 

 

                                                

suas faces. Noutra face,  há uma  entrada para o espaço cultural  Trapiche Barnabé, 

talvez uma galeria. Na trajetória deste espaço evidencia-se uma sobreposição de 

intenções, da  primeira ligada possivelmente às atividades portuárias haviam 

permanecido algumas rugosidades, frestas por onde outras  escoras encontram 

equilíbrio para o surgimento de novos sentidos.  

Neste momento me ocorreram lembranças do Forte, mas a única imagem que 

me ocorria era o Forte da Capoeira, que estava lá agora se sobrepondo a tantas 

outras matérias de expressão suscitadas no seu processo de ocupação, quando ainda 

era Forte de Santo Antônio Além do Carmo. Diversos planos de consistência foram 

constituídos sobre este estrato, seja como prisão ao longo da primeira metade do 

século XIX, seja como residência, ou espaço de trabalhos artesanais, o  couro, o 

metal, o corpo artesanalmente explorado pelos capoeiristas do CECA e do GCAP e 

pelos dançarinos  Cafuné e Jorge Vatusi17.  

  Substratos sonoros, manuais, teatrais territorializaram-se sobre seu chão, ora 

coberto pelo mato,  ora por pedras irregulares, ora uma combinação destes com 

outros recursos. Piso rugoso, planos sobrepostos para a acomodação de mais um 

pavimento onde se instalou a prisão feminina, práticas descontínuas ao lado da 

permanência ininterrupta da capoeira desde 1982. 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?  

Pego o bonde para subir o plano inclinado. O ambiente desta transposição de 

planos é de intensa conversa, os cobradores e os condutores trocam informações com 

os usuários aparentemente familiarizados, dado o teor das perguntas e dos palpites 

sobre as mercadorias que um deles levava na mala para comercializar no Pelourinho. 

Espaço de transposição cotidiana, subida da Cidade Baixa para o fascínio do 

movimento econômico mobilizado pelo turismo.  

Desço em frente à Cruz do Paschoal e a outra linha que compõe esta 

cartografia intercepta-me. Estou novamente entre o Carmo e Santo Antônio.  Neste 

ponto,  encontram-se duas  experiências urbanas permeadas de impressões, 

sentimentos, afecções produzidas pelas  diferentes matérias de expressão emergidas 

nos trajetos percorridos. As múltiplas estratégias cunhadas pelos usuários-praticantes 
 

17  Jorge Vatusi e Cafuné foram dois ocupantes do Forte de Santo Antônio Além do Carmo durante o 
início dos anos de 1980. Foram citados  por diversos  entrevistados, também ocupantes deste espaço 
neste período, como artistas- bailarinos- performers  subversivos.  
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destes espaços  (Sé – Carmo;  Cidade Baixa – Carmo) articulam dominâncias  

mercadológicas, turísticas, cotidianas, profissionais, afetivas, institucionais, públicas, 

privadas, enfim, um conjunto de elementos inerentes à constituição de territórios.  

Num dos bares situados de frente à Cruz do Paschoal, onde inúmeras portas 

encadeiam-se na fachada, vejo uma mulher jovem, irritada e gritando com um grupo 

de meninos de uns 12 anos aproximadamente. Não entendi exatamente o que a 

incomodava, mas ela não os queria ali, certamente estavam aprontando matreirices e 

ruídos infantis incovenientes ao seu ambiente comercial. Ela surge em uma das portas 

com um balde nas mãos, e como os gritos não os espantavam, atacou-lhes com um 

balde de água. Chama minha atenção a maneira como seus corpos reagem ao 

ataque, uns pulam, outros dão risadas, e um deles esquiva-se da água com um 

movimento de capoeira, agilmente sai num aú18. Em fuga, todos eles saem eufóricos 

pelo enfrentamento, batem as mãos em comprimento, celebrando o êxito da 

provocação. 

Dali em diante, percorro a rua direita de Santo Antônio, e os sobrados que 

antes observei da Cidade Baixa vejo ao meu lado. São grande parte ocupados por 

pequenas pousadas que anunciam suas ofertas geralmente em 2 idiomas. Alternam-

se este tipo de apropriação e o uso residencial, crianças correm pelas ruas, algumas 

janelas entreabertas deixam o ambiente residencial  exposto aos passantes. O bairro 

do Santo Antônio ainda compreende aquela zona de proteção rigorosa, mas não foi 

inserido na poligonal do projeto de requalificação do Pelourinho. Nesta área ainda se 

observa uma dinâmica de bairro, usos e práticas dos espaços mesclam-se, padarias, 

mini-mercados, pequenos serviços oferecidos em placas improvisadas, casas vazias, 

casas densamente ocupadas. 

Uma  dinâmica em que a historicidade das práticas, dos significados e dos 

ocupantes ainda se fazem presentes, coexistindo com outras territorializações, como 

os fluxos turísticos que  reverberam do território adjacente. Enfim alcanço o largo de 

Santo Antônio Além do Carmo, um amplo clarão, do lado direito a Igreja que dá nome 

ao Largo, à minha esquerda uma  vista panorâmica do Porto e em frente  o Forte, 

construção imponente neste conjunto arquitetônico. A noite começa a cair, as luzes do 

Porto acendem-se e esta espacialidade provoca mais uma vez deambulações pelo 

processo histórico da capoeira especialmente durante o século XIX. Noutras voltas ao 
mundo percorreremos esta ambiência.  

 
18 O aú é o movimento em que as mãos são colocadas no chão e todo o corpo é girado de ponta à 
cabeça. Sair no aú é uma expressão corriqueiramente utilizada no universo da capoeiragem, sair como 
sinônimo de esquivar-se, defender-se.  
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 As voltas do mundo referenciam a condição instável do jogo da capoeira, a 

possibilidade de a cada nova volta do mundo a relação de saberes-poderes alterar-se, 

desestabilizar hegemonias e criar a circunstância da revanche de um golpe sofrido ou 

de um jogo em desvantagem.  Esta expressão designa um movimento do repertório da 

capoeira angola, em que os dois jogadores,  em determinado momento da roda andam 

em círculos, num caminhar-gingar que elabora mais uma possibilidade de criação do 

corpo.  

Suas atenções se voltam para o centro definido por seus trajetos, ali o mundo 

da capoeira é demarcado pelos corpos que desenham a roda, tanto os capoeiristas 

sentados no chão como os posicionados na bateria. Roda como território mais amplo, 

roda- mundo definida pelo instante presente daquele giro. 

Volto minha atenção para o Forte, sua qualidade de patrimônio é enfatizada por 

luzes que dão intensa visibilidade à sua fachada. A porta também recebe um tipo de 

iluminação demarcatória de fronteiras. Observo a  fachada,  percebo a emergência 

dos estratos luminosos e me questiono:  que implicará adentrá-lo? Estou em busca de 

rugosidades. Mas é hora de pausa, de ir para o pé do berimbau19,  pois esta linha  é 

somente mais uma segmentaridade deste percurso. O Largo é outro ponto de 

encontro dos relatos cartográficos. Em outras linhas  adentraremos o Forte.  

 

  

Reflexões  sobre os relatos cartográficos. 2::  
 ENTRE MOLAR E MOLECULAR  

Outro campo de forças foi sobreposto ao primeiro, conformado inicialmente  

pelo trajeto Sé- Carmo e novos vetores  emergiram nesta experiência.  A  

sobreposição de estratos faz com que algumas intensidades percam sua potência de 

afecção e outras intensidades vibrem num movimento de produção- criação de novos 

sentidos.  

No campo de forças delineado pelo trajeto Porto – Santo Antônio,  o vetor- 

espetáculo age em direções tangenciais, cortando todo e qualquer acontecimento ali 

manifesto. Entretanto, observa-se a  multiplicação de outros vetores  tecendo novas 
 

19  Ir ao pé do berimbau é um movimento realizado durante o jogo da capoeira sinalizador de uma 
desaceleração, de um momento de retomada por parte de cada jogador de suas próprias estratégias e de 
uma tentativa de conexão entre estes que passa por uma forma de encararem-se, de apertarem suas 
mãos em comprimento e sair novamente para o jogo.  Este movimento é acionado em diversos 
momentos, seja pela desvantagem de um jogador em relação ao seu adversário, seja pelo êxtase  
daquele evento que solicita uma retomada da atenção e do auto-centramento, seja pela chamada do 
berimbau gunga para que os jogadores se agachem ao pé do berimbau em virtude de algum 
acontecimento. É hora de encontrar nas suas próprias matérias de expressão sentidos que dêem vigor ao 
jogo que virá em seguida, de acionar céu e terra, mandingar, e entrar novamente na cadência do jogo.  
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direções,  irrompendo-se por diferentes qualidades de movimento e velocidade, 

desenhando traços contundentes e  potentes de novas conexões e  outros menos 

expressivos que logo se apagam ou se estratificam. 

 Observa-se a instauração de novas relações quando se percorre as ruas da 

Cidade Baixa, aproxima-se da encosta e depara-se com o impasse diante de uma 

área desconhecida, as Chácaras do Santo Antônio. Sobre a encosta,  ali nas 

proximidades dos fluxos do Porto, outros questionamentos são equacionados sobre o 

Forte. Quais acidentes e mutações este percurso suscitou na compreensão da 

paisagem vigente: além do Carmo?  Em que direções os vetores-resistência 

atravessam este campo de forças? Com que velocidades configuram outros processos 

e relações? Que sentidos assumem o estriado e o liso nesta paisagem?   

A microfísica do poder,  proposta por Foucault, coloca uma abrangência 

irrestrita das relações de poder e, portanto, das relações de resistência. Segundo o 

autor, qualquer luta é sempre resistência dentro da própria rede de poder, teia que se 

alastra por toda a sociedade e a que ninguém pode escapar: ela está sempre presente  

e se exerce como uma multiplicidade de relações de forças. E como onde há poder há 

resistência, não existe propriamente o lugar da resistência, mas pontos móveis e 

transitórios que também se distribuem por toda estrutura social. (FOUCAULT, 1999: 

14) 

A ocupação da encosta, as casas escoradas nas ruínas do galpão portuário 

fronteiriças ao espaço cultural Trapiche de Barnabé, a ocupação das crianças do Bar 

da esquina da Cruz do Paschoal configuram pontos móveis de resistência.  A estrutura 

sócio-espacial tensionada por estes focos de resistência é sobrecodificada 

hegemonicamente por  definições institucionais  daquilo que se pode ou não construir, 

por  formas específicas de obtenção de propriedade, por  proibições de determinados 

usos, ações e ruídos, via de regra determinações  atreladas aos interesses do capital 

e de seus agentes reproduzirem-se com mais eficácia.   

Os  movimentos de ocupação- expulsão- re-ocupação ocorridos no Forte de 

Santo Antônio Além do Carmo também deflagram pontos, focos, ações efêmeras ou 

sistemáticas de resistência. Resistência no sentido das micropolíticas, da possibilidade 

de criação de algo novo,  engendrada especialmente por processos de autonomia  e 

fenômenos de rupturas com as máquinas centralizadoras de sentido (GUATTARI e 

ROLNIK, 2005).  Nos domínios da produção do novo e não somente da negação das 

hegemonias,  as relações de resistência explicitam processos de invenção de si 

mesmo. Modos  investidos de um atrevimento de singularizar enunciações, fluxos de 

vida, que dão passagem à  potência de ser fecundado pela alteridade.  
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O que vai caracterizar um processo de singularização é que ele seja automodelador. 
Isto é, que ele capte os elementos da situação, que construa seus próprios tipos de 
referências práticas e teóricas, sem ficar nessa posição constante de dependência em 
relação ao poder global, em nível econômico, em nível do saber, em nível técnico, em 
nível das segregações, dos tipos de prestígio que são difundidos. Essa capacidade é 
que vai lhes dar um mínimo de possibilidade de criação e permitir preservar 
exatamente esse caráter de autonomia tão importante. (GUATTARI & ROLNIK, 2005: 
55) 

Invenção de si  enquanto  modos de sensibilidade, modos de relação com o 

outro, modos de produção do espaço para habitar, para brincar, para transitar, modos 

de criatividade que produzem partículas de  subjetividades singulares, num incessante  

processo de reapropriação da subjetividade capitalística.  Os processos de 

singularização  relacionam-se às micropolíticas, propostas por Guattari, como algo que 

opera nas margens, mas ainda assim nos domínios  dos agenciamentos maquínicos 

de homogeneização de sentidos e valores, a partir dos elementos concernentes a esta 

situação.  

O que estou chamando de processos de singularização é algo que frustra os 
mecanismos de interiorização dos valores capitalísticos, algo que pode conduzir à 
afirmação de valores num registro particular, independentemente das escalas de valor 
que nos cercam e espreitam de todos os lados. Os traços comuns entre os diferentes 
processos de singularização é um devir diferencial que recusa a subjetivação 
capitalística. Isso se sente por  um determinado calor nas relações, por determinada 
maneira de desejar, por uma afirmação positiva da criatividade, por uma vontade de 
amar, por uma vontade de simplesmente  viver ou sobreviver, pela multiplicidade 
destas vontades.  (GUATTARI & ROLNIK, 2005: 56) 

As escalas de valor hegemônicas enquadram os vetores de forças em 

horizontes fixos de atuação e direções pré-concebidas de interação dos demais 

vetores , na  intenção de estancar o vetor devir- diferencial e impedir o atrevimento das 

singularidades, da emergência de  referências práticas e teóricas disruptivas na 

conformação do social.  As casas da Chácara de Santo Antônio e do Trapiche de 

Barnabé provocam a irrupção deste devir diferencial, à medida que conformam modos 

de composição de uma paisagem destoantes da  idéia de monumento enquanto 

instância central.  

Na encosta do Forte-patrimônio e escoradas sobre as ruínas do galpão 

portuário outras técnicas- saberes- poderes-estéticas singularizam-se e afirmam-se na 

produção de paisagens dissonantes do vetor-espetáculo.  As crianças, ocupantes 

indesejados do bar, instauram modos de brincar desestabilizadores da idéia de 

infância ingênua e inofensiva. Suas práticas de brincar são investidas da tônica da 

invasão, do enfrentamento freqüente com a cidade, que os negligencia sob a 

justificativa da violência, dos furtos e do consumo de drogas. Seus corpos 

singularizam modos de estar na cidade referenciados sobre os termos explícitos do 
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confronto, da eminência dos ruídos, dos sobressaltos, dos gritos e logo em seguida 

das gargalhadas, da diversão criada na adversidade da sua presença.  

As micropolíticas são  heterogeneidades  que se opõe ao estável, ao eterno, ao 

idêntico, ao constante.  Variação contínua de estratos num turbilhonamento de 

significações, numa subversão de  regras civis, estáticas e ordinais (DELEUZE E 

GUATTARI, 1997).  Aquilo que faz o campo de forças dobrar-se em outras matérias de 

expressão,  inventar-se a partir de outros processos de singularização.  

O modelo é turbilhonar, num espaço aberto onde as coisas-fluxo se distribuem, em 
vez de distribuir um espaço fechado para coisas lineares e sólidas. É a diferença entre 
um espaço liso (vetorial, projetivo ou topológico) e um espaço estriado (métrico): num 
caso, "ocupa-se o espaço sem medi-lo", no outro, "mede-se o espaço a fim de ocupá-
lo". Por último, o modelo é problemático, e não mais teoremático: as figuras só são 
consideradas em função das afecções que lhes acontecem, secções, ablações, 
adjunções, projeções. (DELEUZE E GUATTARI, 1997, vol5: 20-21) 

A relação entre  poderes e resistências não é  biunívoca,  não procede por 

opressão e negação, mas por tensões e afecções recíprocas, donde ambos vetores 

modificam suas qualidades de movimento, direção, fluidez, velocidade, rigidez 

incessantemente. A variação das qualidades destes vetores incitam sentidos 

diferentes para a própria idéia de variar, de modificar. Aquilo que faz o vetor-  

resistência vibrar pressupõe a continuidade desta variação, correlata à expressão  

cunhada por Deleuze e Guattari, variação contínua (DELEUZE E GUATTARI, 1997, 

vol.5). E aquilo que faz o vetor- poder variar incita a imediata estabilização, vibrar seus 

sentidos para absorver partículas dos fluxos da variação contínua e convertê-los em 

referências de valores e sentidos estabilizadas.   

As funções de afeccções, secções, ablações, adjunções e projeções entre 

estes vetores  efetivam-se nos planos molar e molecular  inerentes  a todo campo de 

forças.  A diferença entre estes dois planos perpassa as relações entre  poderes- 

contra poderes, saberes hegemônicos e saberes- dissidentes, modos de subjetivação 

capitalísticos e modos de subjetivação singular. Entretanto, não se trata de uma 

associação binária que definiria todas as qualidades não hegemônicas unicamente 

relacionadas ao plano molecular, uma vez que neste também se fazem presentes os 

vetores hegemônicos.    

Não há uma lógica da contradição entre os níveis molar e molecular. Os 
mesmos tipos de elementos, os mesmos tipos de componentes individuais e coletivos 
em jogo num determinado espaço podem funcionar de modo emancipador em nível 
molar e, coextensivamente serem extremamente reacionários em nível molecular. (...) 
Ao contrário até, existe sempre uma coextensividade dessas duas dimensões: pode 
estar havendo uma dimensão de resistência social de um grupo contra a exploração,  
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contra a alienação e contra toda espécie de opressão, e isso ao mesmo tempo que no 
interior da problemática desse grupo esteja havendo, num nível molecular, processos 
microfascistas. (...) A análise micropolítica se situaria exatamente no cruzamento entre 
esses diferentes modos de apreensão de uma problemática. (...) É exatamente aí que 
todo trabalho pode ser desenvolvido: nos pontos de coexistência desses “n” níveis, 
cuja relação não obedece a uma lógica binária de falso/ verdadeiro & Cia. (DELEUZE 
E GUATTARI, 1997, vol. 5: 144- 155)  

Os diferentes sentidos da variação assumidos pelos vetores poder e resistência 

apresentam pontos de confluência com os processos agenciados em nível molar e 

molecular. A seqüência variação- estratificação relaciona-se à propriedade do sistema 

capitalista  de expansão de seus limites  e funciona como um mecanismo de 

contenção dos devires diferenciais, necessária  à conformação do nível molar.    As 

formações de classe, as instituições profissionais, religiosas, escolares, familiares, o 

Estado, a mídia são sistemas de subjetivação estratificados  a partir da política de 

constituição das grandes identidades,  da  disseminação de um único modo de 

referência e da constante recuperação dos micro- vetores de singularização.  Estas 

mesmas formações podem, em  nível molecular desencadear práticas, enunciações e 

políticas   emancipadoras. (GUATTARI & ROLNIK, 2005) 

  A formação dos grupos de capoeira revela  a coexistência das estratégias de 

emanciapação e de  microfascismos20, visto que se trata de uma manifestação 

pautada sobre a égide da hierarquia e da tradição. A figura do mestre é uma matéria 

de expressão deste campo de forças  cujos mecanismos de atuação junto aos seus 

discípulos, acumulam  estratificações molares da família na figura do pai, ou do Estado 

na figura de suas  lideranças centrais, e  assimilam simultaneamente modos de 

afetividade,  de sociabilidade, formas  de comunicação e  experimentações corporais  

potentes de sensibilidades e de possibilidades de  catalisar  diversos processos de  

invenção de si mesmo, no plano molecular.  

A processo de ocupação do Forte de Santo Antônio Além do Carmo, com o 

projeto do Centro de Cultura Popular da Bahia em 1982 e o posterior processo de 

instituição do  Forte da  Capoeira em 2006 explicitam esta sobreposição21.  No plano 

molecular,  observa-se a constituição de algumas redes de sociabilidade produtoras de 

organizações residenciais, profissionais, afetivas, culturais  forjadas  por diferentes 

 
20 Nas linhas de diálogo (capítulo 3) reflete-se acerca da coexistência entre microfascismos e processos 
de emancipação a partir da consolidação de hegemonias subjacentes, referenciadas no próprio repertório 
da capoeira. Esta abordagem intenciona evitar simplificações no que tange à constituição das entidades 
molares, tais como pai- Estado no universo da capoeira.  
21 Diante da complexidade imanente aos mecanismos de interação entre os níveis molar e molecular, 
estes processos serão abordados com a devida minúcia no capítulo 3, dedicado exclusivamente à análise 
do Forte.  Por hora, compõe-se o escopo teórico para fundamentar esta reflexão, referendado sobre a 
contextualização urbana do objeto em questão.     
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coletividades atuantes neste espaço desde 1982.  Trata-se de um  conjunto 

heterogêneo de práticas- discursos- proposições incitadas em múltiplas instâncias, 

sendo o espaço uma instância central nesta produção de singularidades, a partir de  

processos autogeridos de apropriação, construção, reforma, gestão e disputa. 

O plano molar é configurado pelas diferentes formas de enfrentamento da 

questão urbana, a partir das articulações engendradas entre cidade- cultura- 

patrimônio nas esferas municipal, estadual e federal e nas articulações com agentes 

privados. Além das implicações numa perspectiva global, visto que as políticas 

patrimoniais e culturais realizadas no contexto europeu   são repetidas em contexto 

brasileiro, tal como modelos a serem fielmente reproduzidos.   

Outros níveis molares sobrepõem-se a este no processo em questão. No 

campo de forças delimitado pela capoeira atuam linhas de estratificação contundentes, 

uma vez que a  lógica de criação- legitimação- disputa ente grupos distintos e no 

interior dos mesmos,  não assimila o movimento de variação contínua.  O  modo de 

referência sedimentado sobre as grandes identidades, donde a coesão quanto às 

enunciações, aos mitos, aos repertórios corporal, rítmico e musical asseguram a sua 

consolidação nos termos da tradição.  

Portanto, mesmo diante das especificidades dos níveis molar e molecular,  

trabalha-se com a coexistência destas instâncias, na proposição de Deleuze e Guattari 

(2007), o molecular como processo, pode nascer no macro e o molar pode se instaurar 

no micro.  As instituições  Grupo de Capoeira Angola Pelourinho (GCAP), erigido por  

Mestre Moraes e a Academia de João Pequeno de Pastinha, denominada  Centro 

Desportivo de Capoeira Angola (CECA) consolidadas desde o início do processo de 

ocupação do Forte evidenciam  os  processos de afecção recíproca ente molar pai- 

Estado e o molecular grupo- autonomia- sociabilidade22. 

 Este conjunto multilinear, em que se fazem presentes linhas de subjetivação, 

linhas de estratificação, linhas de força, linhas de fissura criam os níveis molar  e 

molecular, campos agenciados  por múltiplos saberes,  poderes e modos de 

subjetivação. As suas operações de variação, afecção, projeção de umas sobre as 

outras  são  catalisadoras de dobras de uma paisagem sobre ela mesma e  produtoras 

de zonas luminosas e opacas, de acordo com as proposições de Milton Santos.  

Na cidade,  hoje, a “naturalidade”  do objeto técnico- uma mecânica repetitiva, um 
sistema de gestos sem surpresa – essa historização da metafísica, crava no 
organismo urbano, áreas “luminosas, constituídas ao sabor da modernidade e que se 

 
22 As especificidades destas duas instituições no que tange ao processo de ocupação do Forte, de 
instauração de hegemonias e contra-hegemonias, de relações entre si e com os demais ocupantes desta 
espacialidade serão abordadas ao longo do capítulo 3.  
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justapõem, sobrepõem e contrapõem ao resto da cidade onde vivem os pobres, nas 
zonas urbanas “opacas”. Estas são os espaços do aproximativo e não (como as zonas 
luminosas) espaços da exatidão, são espaços inorgânicos, abertos e não espaços 
racionalizados e racionalizadores, são espaços da lentidão e não da vertigem.  
(SANTOS, 1996: 83) 

Uma mesma zona pode conformar áreas luminosas e opacas 

simultaneamente. O entorno do Forte de Santo Antônio e seu processo de  ocupação  

explicitam esta alternância de intensidades – luminosidade e opacidade. Esta variação 

efetiva-se tanto em períodos históricos diferentes  como num mesmo período a partir 

da sobreposição das determinantes da modernidade e da racionalidade pragmática às 

dimensões da inventividade, da criação instantânea com os recursos que se mostram 

disponíveis, do improviso e da bricolagem.  

Os movimentos de variação contínua e variação-estratificação também são 

articulados  nas zonas luminosas e opacas. Dada a necessária homogeneização de 

suas dimensões, as zonas luminosas enquadram as múltiplas formas de produção da 

vida e do espaço numa única categoria de tempo, o tempo-real  formatado a partir de 

dominâncias absolutamente exteriores às conformações do   território sobre o qual 

opera. Trata-se de um embrutecimento do espaço por determinações alheias aos 

modos de subjetivação, aos saberes e as múltiplas instâncias de micropoderes 

consolidadas territorialmente. 

As rugosidades na produção do espaço desvelam temporalidades diversas, 

uma espécie de temporalidades- texturas sobrepostas umas sobre as outras, sem o 

necessário ocultamento da diferença.  Nas zonas opacas evidencia-se  a idéia  de 

incorporação das distintas formas de convivência, de disputa, de produção, de 

subjetivação, na própria constituição do território.  Alienação e aproximação do 

território evocam as horizontalidades e verticalidades, propostas por Santos, correlatas 

às zonas luminosas e opacas respectivamente.  

Para os migrantes e para os pobres de um modo geral, o “espaço inorgânico” é um 
aliado da ação, a começar pela ação de pensar, enquanto a classe média e os ricos 
são envolvidos pelas próprias teias que, para seu conforto, ajudaram a tecer; as teias 
de uma racionalidade invasora de todos os arcanos da vida, essas regulamentações, 
esses caminhos marcados que empobreceram e eliminam a orientação ao futuro. Por 
isso, os “espaços luminosos” da metrópole, espaços da racionalidade, é que são, de 
fato, os espaços opacos. (SANTOS, 1999: 85) 

As fronteiras entre as áreas luminosas e opacas dos espaços percorridos entre 

Pelourinho, Carmo, Santo Antônio, Encosta, Cidade Baixa são linhas de variação, 

cujas coordenadas não são constantes. Seu traço ora esboça-se com certa nitidez, 

para logo adiante ser diluído nas múltiplas matérias de expressão inerentes à cidade,  
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configurando-se por vezes  uma espécie de zona de interstício, espaços entre, 

tencionados pelos fluxos mercantis e pela inventividade cotidiana.  

Mesmo no Pelourinho, as zonas luminosas e opacas não definem fronteiras  

absolutas, a opacidade de alguns corpos, práticas, modos de estar na cidade 

penetram na luminosidade vertiginosa do consumo e da segregação.  A roda de 

capoeira trazida nos relatos cartográficos 1  figura esta zona de interstício, onde os  

corpos são  investidos simultaneamente de uma racionalidade paralela,  de uma 

inevitável relação com o outro, seja no jogo, no coro, na bateria, na atenção com quem 

deixa sua contribuição pelo show;  no interesse revelado pelo olhar estrangeiro, numa 

determinada maneira de assistir, acompanhando com leves batidas dos pés ou das 

mãos e tentando incorporar-se àquele fluxo corporal-sonoro.   

As racionalidades paralelas  (SANTOS, 1999) são operadas por coletividades minorias 
num fluxo constante com os gestos-fio elaborados pela ação espontânea, ou seja, pela 
ação não planejada ou apenas singelamente concebida, portadores dos valores 
compartilhados por um determinado povo, etnia, camada social ou grupo. Essa ação 
pode criar lugares onde, antes, só havia espaço e racionalização. Da mesma forma, 
essa ação pode superar, mesmo que apenas por pouco tempo, a cotidianidade 
alienada, quando manifesta a fraternidade e a irredutível pertença. (RIBEIRO, 2005)  

A roda de capoeira configura a criação de um lugar de trocas,  de aproximação, 

de coexistência de técnicas e temporalidades distintas à depender da escola que cada 

capoeirista freqüenta, das demandas de cada dia de trabalho e  das próprias 

intensidades produzidas em cada jogo. Ao mesmo tempo, nesta zona intersticial, a 

racionalidade pragmática estanca algumas manifestações do improviso,  catalisam os 

vetores de homogeneização correlato aquela ambiência espetacular  e  tecem enredos 

previsíveis, que despotencializam o sentido do jogo  e aplainam o gesto criador.  

  À medida que  se afasta do Pelourinho,  adentra-se o Carmo  e  aproxima-se  

do  Largo de Santo Antônio percebe-se a intensificação da  variação de racionalidades 

– temporalidades,  e da visibilidade da diferença. A Baixinha pode ser compreendida 

como uma linha demarcatória, a partir dali o  vetor- espetáculo sofre uma inflexão e  

alguns pontos móveis de  resistência encontram canais de efetivação.    

A luminosidade do Pelourinho irradia para o Santo Antônio, onde nuances do 

espetáculo coexistem com uma dinâmica de bairro, não estratificada prioritariamente 

sobre o consumo, mas  experienciada cotidianamente.  Ao lado de espaços para o 

consumo e para a permanência temporária dos turistas tem-se espaços cunhados 

historicamente por coletividades, por  vínculos de vizinhança, por hábitos de lazer e de 

freguesia no comércio, pela  disputa por uma série de valores.  
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 Portanto, espaços  de  enfrentamento da diferença e de efetivação do conflito, 

enredamentos  imprescindíveis para uma ação transformadora e para a constituição 

de outras políticas no território, hegemonicamente alienado desta instância.  De 

acordo com Santos, nestes processos  (...) o território não é apenas o lugar de uma 

ação pragmática e seu exercício comporta, também, um aporte da vida, uma parcela 

de emoção, que permite aos valores representar um papel. O território se 

metamorfoseia em algo mais do que um simples recurso e, para utilizar uma 

expressão, que é também de Jean Gottmann, constitui um abrigo. (SANTOS,  2007: 

111 -112)  

A idéia de espaços lisos e espaços estriados elaborada por Deleuze e Guattari 

(1997) são  confluentes às concepções de áreas luminosas e opacas. A lógica 

empreendida pela exatidão do capital  promove o estriamento do espaço, estratificado  

sobre a égide do espetáculo, da segregação,  da privatização, da modelização dos 

espaços na cidade. Entretanto, nesta, uma multiplicidade de práticas, enunciações, 

modos de construir, transitar, celebrar, movimentar, vestir, comer inventam espaços 

assimétricos, destituídos de uma geometria totalizante e de uma unicidade de técnica- 

estética.  

 
Em regra geral, um espaço liso, um campo de vetores, uma multiplicidade não métrica, 
serão sempre traduzíveis, e necessariamente traduzidos num "cômpar": operação 
fundamental pela qual instala-se e repõe-se em cada ponto do espaço estriado um 
espaço euclidiano tangente, dotado de um número suficiente de dimensões, e graças 
ao qual se reintroduz o paralelismo de dois vetores, considerando a multiplicidade 
como imersa nesse espaço homogêneo e estriado de reprodução, em vez de 
continuar seguindo-a numa "exploração progressiva".  A variabilidade, a polivocidade 
das direções é um traço essencial dos espaços lisos, do tipo rizoma, e que modifica 
sua cartografia. O que é ao mesmo tempo limitado e limitante é o espaço estriado, o 
global relativo: ele é limitado nas suas partes, às quais são atribuídas direções 
constantes, que estão orientadas umas em relação às outras, divisíveis por fronteiras, 
e componíveis conjuntamente; e o que é limitante (limes ou muralha, e não mais 
fronteira) é esse conjunto em relação aos espaços lisos que ele "contém", cujo 
crescimento freia ou impede, e que ele restringe ou deixa de fora. Mesmo quando 
sofre seu efeito, o nômade não pertence a esse global relativo onde se passa de um 
ponto a outro, de uma região a outra. Ele está antes num absoluto local, um absoluto 
que tem sua manifestação no local, e seu engendramento na série de operações 
locais com orientações diversas: o deserto, a estepe, o gelo, o mar.  (DELEUZE & 
GUATTARI, vol. 5,  1997 :40 – 54,) 

A complexidade do campo de forças, até o momento delimitado pelas relações 

entre o Forte e seu entorno urbano, desencadeia um estado de impermanência no 

tocante às definições conceituais exploradas até então. Percorrer estes trajetos – Sé,  

Pelourinho,  Baixinha,  Carmo,  Cidade Baixa,  Santo Antônio é  transpor 
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incessantemente o absoluto local e o  global relativo,  tangenciar a opacidade a partir 

de vetores luminosos,  experienciar a alternância entre variação contínua e variação-  

estratificação e por fim, entrecortar os níveis molares e moleculares de todos estes 

processos.  

A microfísica, proposta por Foucault que encontra ressonâncias nas 

micropolíticas formuladas  por Guattari,  são as estratégicas para a apreensão 

relacional destas conformações intermitentes. 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?     

   Estamos no Largo do Santo Antônio, à nossa frente o Forte, a encosta já não 

intermedia somente a nossa relação com o Porto.  Entre Porto e Largo, está a 

“Chácaras do Santo Antônio”, opacidade diante do horizonte anoitecido e pulverizado 

de pequenos pontos luminosos da Cidade Baixa. Este é o ponto de encontro com 

outro percurso cartográfico, seguimos então:  

 

 
 

TRAJETO 3:   
Aquidabã – Santo Antônio (passando pelo Barbalho)   

 

 

Desço no Terminal Aquidabã, uma espécie de nó, no sentindo mais literal que 

este termo exprime. E então me recordo de um verso intrigante no mundo da 

capoeiragem:   

“dei o nó, 
 escondo a ponta, 

 quero vê,  
cê desatá” 

Ali naquele nó estão atadas inúmeras pontas num emaranhado de difícil  

distinção. São vários níveis rodoviários sobrepostos, eixos para veículos rápidos 

interceptam eixos para estes mesmos veículos, cujas calçadas concentram arranjos 

comerciais dos vendedores ambulantes, são frutas, eletroeletrônicos, roupas, 

miudezas, guarda-chuva, DVD,s e muitas outras ofertas. Ondulações sonoras 

compõem uma ambiência urbana ruidosa, onde a  freqüência dos motores arranjam-se 
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ao alvoroço dos anúncios dos ambulantes, que por sua vez encontram cadência nos 

passos apressados dos pedestres  

As linhas articuladas neste nó viário conectam a Cidade Baixa à Baixa do 

Sapateiro; a Sete Portas à Barroquinha passando pela Baixa do Sapateiro; a Cidade 

Baixa à Cidade Alta, entre tantas outras conexões. Meu trajeto iniciou-se na Cidade 

Baixa e na eminência de  atravessar o túnel Américo Simas, deparei-me novamente 

com  as Chácaras Santo Antônio,  por um minuto pensei que adentraria seu limites. O 

túnel cava a encosta num nível intermediário, pude ver rapidamente o Forte e então a 

ausência de luz anunciou a passagem.  

 Chácaras e Forte permaneceram no horizonte do Porto e eu adentro a 

paisagem nó, que se configura numa área central da cidade. Percebo quantas 

direções poderia tomar naquele encontro de linhas potentes de ruídos, cores, 

horizontes. Estou numa zona limiar entre Barbalho, Santo Antônio, Sete Portas, 

Saúde, Nazaré e ainda que tantas saídas deste nó provoquem minha imaginação, vou 

na direção do Santo Antônio. 

 Subo a escadaria lateral ao Terminal, onde muitas mesas ocupam a calçada, a 

televisão do bar desperta pouca atenção dos casais, amigos, pequenos e grandes 

grupos de pessoas sentadas despreocupadamente naquele fim de tarde. Na ladeira do 

Aquidabã os passos perdem aquela euforia polifônica e outro ritmo embala meu 

caminhar. Nenhum motor, somente poucos passantes, muros grafitados colocam os 

limites entre a calçada e o lote – mancha esverdeada, onde árvores, eras e  mato 

invadem as ruínas de um casarão. 

No topo da ladeira, lanço novamente meu olhar para o nó, e percebo com 

nitidez os fluxos que percorrem aqueles eixos. As temporalidades alteram-se 

incessantemente, fluxos fugazes sinalizados pelos faróis luminosos, pelos ruídos dos 

motores, pelo acender e apagar dos semáforos são atravessados por fluxos lentos, 

cujo pulso é dado ao caminhar, empurrar um carrinho, sentar no bar, aguardar o 

ônibus agachando-se no meio fio, pelo ruído estrondoso do grito que anuncia o 

produto ambulante.   

Alcanço novamente o bairro do Santo Antônio, agora por outra entrada, a Rua 

dos Adobes. Esta  parece delimitar um território diferente do vivenciado na Rua Direita 

de Santo Antônio. O fim de tarde provoca idas e vindas constantes, moradores 

carregando pequenos pacotes, certamente compras da padaria, do supermercado, 

janelas entreabertas, comércio movimentado, comunicação entre passantes e destes 

com algumas pessoas de dentro das casas.  

A rua é intensamente apropriada pelos pedestres dada à estreiteza da calçada, 

e experimento uma situação de disputa conflituosa. A mão dupla permite carros nas 
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duas direções, a estes se somam pedestres também em todas as direções, quando de 

repente o ônibus aponta na curva e surpreende todos. Carros aceleram ao se 

intimidarem com a velocidade do ônibus e nós, pedestres, buscamos um canto seguro 

para nos proteger. Um rapaz na cadeira de rodas tenta acompanhar o fluxo fugaz dos 

motores na rua, na calçada não há espaço suficiente e sequer poderia alcançá-la 

tamanho o desnível entre esta e a rua.  

Chego ao Largo Quitandinha do Capim onde um tabuleiro de baiana parece 

reunir conhecidos. Todos estes fluxos dissipam o foco da minha atenção, e decido  

abandonar a linha reta que ligaria os pontos – Aquidabã – Forte, para adentrar o 

Barbalho. Meu trajeto bifurca-se, desvincula-se da objetividade e arrisca uma linha de 

fuga. Sigo entre ruas estreitas, a linha reta anteriormente definida pela Rua dos 

Adobes desdobra-se em becos, ora ou outra me encontro sem saída.  

Da janela de uma casa no final de um beco, uma moça jovem tenta orientar-me 

neste instante da perda e do desconhecido. A linha de fuga arremessa-me  para fora 

do meu território- investigativo e afeta minha imaginação, fluxo turbilhonar de 

pensamentos, espaços-tempo, incidentes, vetores- força. Num descentramento dos 

trajetos, proponho a interação de duas linhas de fuga. Aquela que me lançou no beco 

sem saída e  outra ainda não relatada.  

Outra linha de fuga: um sentido provisório de ocupação do Forte do Barbalho, 

edificação próxima ao Forte de Santo Antônio. A reforma deste em 2006 para a 

instalação do Forte da Capoeira desviou as atividades das duas academias de 

capoeira ali presentes para o Forte do Barbalho. O que foge deste campo de forças 

não é esta linha principal de ordenamento do fluxo de um espaço para o outro, 

definido pelo governo municipal, estadual e por agências transnacionais. O que 

escapa desta estratificação são partículas soltas, cujos modos de territorializar a 

capoeira não se enquadram no modo de referência único. A oficina de berimbau23, do 

contra- mestre Aranha, transferida provisoriamente para o Forte do Barbalho, 

engendrou uma linha de fuga neste campo de forças. Não retornou mais para o Forte 

do Santo Antônio.  

À  deriva pelo Barbalho, outras intensidades povoam o território que vai se 

delineando nas minhas aproximações do Forte do Santo Antônio. As linhas de fuga  

inquietam meus passos e minha imaginação, entretanto, é recurso provisório para a 

expansão das minhas experiências. E percebo que é hora de retomar a linha reta, 

agora desenhada pela Rua dos Perdões, onde carros estacionados servem de 

 
23  O episódio da transferência da oficina e os motivos pelos quais ela não foi incorporada no projeto do 
Forte da Capoeira serão abordados com a devida atenção no capítulo 3. A citação do ocorrido é uma 
atitude provocadora das  nossas reflexões.   
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encosto para o descanso do corpo e de aparelho de som para a descontração da 

vizinhança.  

Pela Travessa,  também dos Perdões, alcanço novamente o Largo de Santo 

Antônio e reencontro aquele horizonte já escurecido. As crianças inventam um balanço  

nos galhos de um Flamboyant, seus pés descolam-se do chão e ganham o ar. Casais 

aproveitam a pouca luz debaixo das árvores para suas intimidades. No coreto ao 

centro, três capoeiristas apóiam-se no guarda- corpo para alongarem pernas, costas, 

braços, parecem ignorar que logo à sua frente está o patrimônio Forte da Capoeira. 

O Largo, a cada movimento do meu olhar, parece enquadrar uma nova 

paisagem, umas crianças voam alto, outras correm com os cães, agora sequer vejo a 

moça, tamanho o envolvimento de seu companheiro, um capoeirista salta, além do 

Porto as luzes dos navios encontram-se com as luzes do Bonfim. Ao meu lado o Forte, 

este se revela estaticamente branco. 

 Lanço outro olhar, encontro-o novamente imóvel como uma fortaleza. Caminho 

para o outro lado do Largo e algo faz vibrar a sua fixidez. É a sonoridade de  um 

berimbau, que incorpora outras matérias de expressão à rigidez monocromática da 

sua fachada. Sobre o Porto, entre o Barbalho e a encosta questiono-me, o que estará 

além da sua fachada monumental?  

Ao ritmo cadenciado do berimbau incorpora-se o pulso do atabaque, um fluxo 

musical permeia minha aproximação, ouço um canto, mas não reconheço seus 

significados. A curiosidade toma o lugar do imobilismo, a sonoridade     atenua a linha 

demarcatória entre a porta gradeada e a calçada. A luz branca irradiada do corredor 

central,  onde se encontra a porta,  acentua novamente a linha demarcatória. Estamos 

na eminência de transpô-la, o som atrai, a luminosidade repele e neste vai não vai, 

decido dar uma pausa, fazer uma chamada 24 e avaliar o melhor momento para 

adentrá-lo.  

 

  

 

 

 
24  A chamada é um movimento realizado durante o jogo de capoeira, cujo sentido é permeado de 
mistérios e diversas explicações. Um dos capoeiristas de pé  acena com as mãos na direção do céu, ou 
do umbigo, ou abre os braços;  ou ainda agacha-se de cócoras com as mãos à frente da cabeça. O outro 
jogador pode exibir alguma agilidade e em seguida vai de encontro ao primeiro. As mãos são 
aproximadas, ou noutra postura, a cabeça de um aproxima-se do umbigo do outro e ambos caminham em 
linha reta para frente e para trás, como se dançassem juntos, na mesma direção.  É um movimento 
ambíguo, em que tanto podem realizar a chamada e  saírem novamente para o jogo,  como podem armar 
uma presepada para o adversário e derrubar-lhe numa rasteira, cabeçada, ou outro ataque oportuno. É 
um momento de pausa- desaceleração das vibrações corporais  e ao mesmo tempo de atenção 
redobrada sobre os estímulos do adversário.   
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Reflexões  sobre os relatos cartográficos. 3 ::   
ENTRE COTIDIANO E COTIDIANIDADE 

 

Os passos em direção ao Forte  conectam paisagens vigentes às paisagens 

forjadas na experiência aproximativa do caminhar, deter-se em alguns 

acontecimentos, olhar para cima e para o chão, perceber os diferentes 

enquadramentos do horizonte, das temporalidades, das expressões dos corpos e dos 

ruídos. Caminhar enquanto estratégia de produção de novas cartografias, que 

relativiza a apreensão visual panorâmica- panóptica,  contida em  mapas aéreos e 

potencializa as intensidades submersas nesta escala  totalizante.  

A gesta ambulatória joga com as organizações espaciais, por mais panópticas que 
sejam: ela não lhes é nem estranha (não se passa alhures) nem conforme (não recebe 
delas a sua identidade). Aí ela cria algo sombrio e equívoco. Ela aí se insinua a 
multidão de suas referências e citações (modelos sociais, usos culturais, coeficientes 
pessoais). Aí ela mesma é o efeito de encontros de ocasiões sucessivas que não 
cessam de alterá-la e de usá-la como o brasão de outra, ou seja, o que carreia aquilo 
que surpreende atravessa ou seduz seus percursos. (DE CERTEAU, 1994: 180- 181) 

A partir desta estratégia, cada ponto é  compreendido como uma alternância 

em si mesmo - além da alternância que instaura na relação com os demais-  e não 

sinaliza uma referência estática, uma coordenada fixa no mapa.  Forte -  Sé-  Carmo -  

Cidade Baixa – Aquidabã-  Barbalho– Santo Antônio são pontos- nós na trama 

relacional conformada pelos relatos cartográficos.  Pontos-nós que logo se 

movimentam na direção dos demais  esboçando linhas, compreendidas como vetores- 

forças.  

A ação de atar nós  intenciona  tornar indistinguível origens, linhas, pontos, 

destinos, unidades, na perspectiva de acumular vetores- forças e compreendê-los sob 

a ótica da microfísica, da redefinição constante das relações de poderes e contra- 

poderes. As nossas lentes de observação lançam focos da ordem da simultaneidade 

na intenção de abarcar este movimento, recurso para capturar as alternâncias e, 

portanto, as ambigüidades e incoerências das conexões entre os nós. 

Este emaranhado é um campo aberto para conexões com outros enredos, 

potentes de desestabilizar esta paisagem, por hora vigente. Nesta, como se fazem 

presentes os vetores resistência e espetáculo na alternância entre Aquidabã-Santo 

Antônio, tangenciando o Barbalho? Qual o sentido dos fluxos fugazes e lentos na 

produção- ocupação dos espaços percorridos?  Como pensar a dimensão cotidiana 

nos domínios dos níveis molares e moleculares?  
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A confluência dos fluxos fugazes e lentos observada na subida da ladeira 

Aquidabã, remete-se a instauração de hegemonias e contra-hegemonias no tocante à 

articulação entre tempo e cidade. O vetor-tempo opera, nos trajetos urbanos 

percorridos,  tanto movimentos de variação como de estratificação sobre um tempo 

universal, definido por Santos, pela  expressão onipresença da metrópole.  

Os momentos que, no mesmo tempo do relógio, são vividos por cada lugar, sofrem 
defasagens e se submetem à hierarquia (em relação ao emissor e controlador dos 
fluxos diversos). Porque há defasagens, cada qual desses lugares é hierarquicamente 
subordinado. Porque as defasagens são diferentes para as diversas variáveis ou 
fatores, é que os lugares são diversos (SANTOS, 1996: 156). 

A onipresença de um único tempo faz parte do processo de homogeneização 

das racionalidades, desdobradas no estriamento do espaço e das relações sociais sob 

a égide do capital, cuja racionalidade é  funcionalista e pragmática. O movimento 

variação- estratificação funciona como um mecanismo de assimilação da diferença, 

que assim como na discussão sobre a cultura efetiva o aplainamento da alteridade, 

também nos domínios do tempo, bloqueia as possibilidades deste se singularizar.  

Neste campo de forças, o tempo da metrópole, da ordem da fugacidade e da 

rapidez defronta-se com diversos processos de singularização, produtores de outras 

temporalidades, de variação neste ordenamento. A lentidão (SANTOS, 1996), 

enquanto temporalidade singular  figura uma possibilidade de superação da 

hegemonia do tempo da velocidade, da produtividade e do consumo e, portanto, uma 

linha de fuga que anuncia a transposição da tirania do tempo da metrópole.  

Agora, estamos descobrindo que nas cidades, o tempo que comanda, ou vai 
comandar, é o tempo dos homens lentos. Na grande cidade, hoje o que se dá é tudo 
ao contrário. A força dos lentos e não dos que detêm velocidade  elogiada por um 
Virílio em delírio, na esteira de um Valèry sonhador. Quem na cidade tem mobilidade- 
e pode percorrê-la e esquadrinhá-la – acaba por ver pouco, da cidade e do mundo. 
Sua comunhão com as imagens, freqüentemente pré- fabricadas, é a sua perdição. 
Seu conforto, que não desejam perder, vem exatamente, do convívio com essas 
imagens. Os homens ‘lentos’, para quem tais imagens são miragens, não podem, 
estar em fase com esse imaginário perverso e acabam descobrindo as fabulações. 
(SANTOS, 1996: 84) 

Velocidade e lentidão, tempos diferentes de apreender a cidade, relacionam-se 

diretamente à questão do corpo. O corpo desacelerado, despossuído das próteses 

interativas (VIRILIO, 1993) para perceber a cidade, encontra-se numa relação mais 

próxima, num contato corpo- a – corpo com as situações urbanas.  Corpo lento não 

implica corpo sem movimento, mas um corpo dinamizado por afetos, criações, 

intensidades, improvisações suscitados no jogo diário travado com a cidade.  
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Alguns anos atrás, em São Paulo, no cruzamento da avenida Estados Unidos com a 
avenida Nove de Julho, observei uns meninos de rua que vendiam balas. 
Entrelaçando os seus corpos por entre os carros seduziam os fregueses para a 
compra, ao mesmo tempo em que o olhar percorria o sinal e cuidava dos irmãos 
menores. O tronco pontuava, torcia, retorcia. Na defesa e no ataque, um dinheiro na 
mão e muitas ofertas na outra os meninos faziam o jogo de sobreviver. A vivacidade 
do olhar, pelo exercício da visão periférica, interferia em todo o corpo como se 
estivesse ele todo antenado. Com matreirice os meninos conduziam os movimentos 
dos olhares apressados. Com precisão rítmica, todo corpo da criança se articulava e 
no tempo exato recuava para a calçada, até o próximo sinal abrir-se. Foi essa a ginga 
mais perfeita que presenciei. (RODRIGUES, 1997:  80) 

Diversos fluxos temporais  irrompem-se a todo momento na cidade, seja ao 

sentar no meio- fio aguardando o ônibus no Terminal Aquidabã;  ao balançar no 

Flamboyant no Largo do Santo Antônio;  ao montar e desmontar o tabuleiro da baiana, 

no Largo da Quitandinha; ao preparar o território para a roda de capoeira no Terreiro 

de Jesus; ao construir territórios- abrigo nas paredes do Trapiche Barnabé; ao acelerar 

os mecanismos de condução da cadeira de rodas na Rua dos Adobes; ao tocar o 

berimbau além da fachada do Forte; ao inscrever o branco no monumento Forte da 

Capoeira;  enfim uma miríade de temporalidades destacadas somente nesta breve 

experiência urbana.  

Nestas, em algumas emergências é possível identificar o jogo e a ginga tão 

familiar aos meninos-baleiros  do sinal. Tratam-se de  interações sensoriais -  a 

sonoridade, o outro, os cheiros, os olhares, um corpo desconhecido que te esbarra, te 

encara, te incomoda,  um tropeço. Uma cadeia de acontecimentos passíveis de 

experimentação-observação somente numa relação de proximidade com o cotidiano. 

O cotidiano é o estrato onde operam algumas intensidades já colocadas 

anteriormente, tais como as opacidades, a lentidão, a ginga, o malabarismo, as 

singularidades, a variação contínua, uma heterogênese de práticas, discursos, 

apropriações. Entretanto, as dimensões molar e molecular interceptam a todo 

momento seus arranjos e conformações.  

Na perspectiva da microfísica proposta por Foucault, é preciso problematizar a 

questão do cotidiano, do ponto de vista relacional e não absoluto. Não o enquadrar  na 

condição redentora de superação do esvaziamento das possibilidades de produção de 

singularidades no contexto urbano. Trata-se da compreensão no entre dos processos,  

entre as possibilidades emancipadoras e as reprodutoras dos microfascismos 

subjacentes à lógica da subjetividade capitalística.  

O próprio cotidiano, foco indiscutível das micropolíticas no sentido da invenção 

do novo e de si mesmo a partir de outras racionalidades, temporalidades e 

corporeidades, também é substrato para a instrumentalização capitalística. Lefebvre 
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propõe a distinção entre o cotidiano e a cotidianidade alienada, sendo esta a instância 

estratificada da primeira, planificada a partir da racionalidade pragmática.  

A racionalidade hegemônica encontra compasso no tempo da metrópole e é 

ordenada  sobre um modo de referência único, o consumo. A modelização do 

cotidiano, compreende a administração das suas múltiplas temporalidades, a 

fragmentação da vida em instâncias utilitaristas, trabalho, vida privada e lazer. 

Portanto, o próprio cotidiano é um campo de forças onde a variável alienação exerce 

pressão incessante sobre as pulsações dissidentes investidas espaço- temporalmente 

na repetição diária da vida ordinária (CERTEAU, 1994). Quanto à repetição e a 

potência do vir- a- ser na esfera do cotidiano, o autor formula uma relação com a 

música:  

Os músicos ensinaram aos filósofos a apresentar este enigma: na música tudo é 
número e quantidade (os intervalos, os ritmos, os timbres) e tudo é lirismo, orgia ou 
sonho. Tudo é vital e vitalidade é sensibilidade, e tudo é igualmente análise, precisão, 
fixidez (...). O número: tudo se conta e se mede. Como criar limites à enumeração, 
extremos ao cálculo, barreiras às matemáticas? Impossível, pois esses extremos se 
deslocam. Se levantamos a muralha, damos ao matemático a postura vitoriosa do 
herói que transgride. No entanto, o drama existe. Diante do número, há o que ele não 
apreende, o que ele cerca, mas que lhe escapa, o resíduo, o irredutível. (LEFEBVRE, 
1991: 24- 27) 

A relação com a música remete-se a afecção mútua entre número e drama, 

entre molar e molecular, tendo em vista em ambas as instâncias a incessante 

possibilidade do vir-a-ser outro território, outras relações, outras temporalidades. O 

número, a dimensão da repetição, afeita à alienação também é potente de 

deslocamentos, ainda que estes se revelem esparsamente. Nas reflexões sobre o 

trajeto 1, discutiu-se sobre o corrido, cujo domínio do fixo pode ser referenciado na 

idéia de número e o domínio da improvisação no drama.  

 A improvisação, no corrido refere-se à possibilidade de inserir outras matérias 

de expressão num tempo medido pela estrutura do verso, repetidas vezes respondido 

pelo coro, que é a dimensão fixa em incessante interação com a dimensão singular e 

circunstancial da roda. Trata-se da constituição de espaços-temporalidades híbridos, 

em vias de sedimentarem uma das predominâncias: ora cotidiano, ora cotidianidade 

alienada. O vir- a- ser nos termos propostos por Lefebvre, ou os devires imanentes às 

micropolíticas formuladas por Guattari associam-se, na esfera do cotidiano, àquilo que 

Milton Santos denomina de espontaneidade.  
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A espontaneidade não se trata de um modo de ação social destituído de 

propósitos, objetivos e condicionantes, articula-se a diferentes determinantes nos 

processos onde opera. E, portanto, a idéia de espontaneidade proposta por Santos 

desdobra-se em imprevisibilidades, na intrínseca condição do inesperado operante 

nos domínios da produção da cidade e dos territórios.  

Nos relatos cartográficos, a linha de fuga abre o trajeto às novas 

possibilidades, impele-o numa direção desconhecida, cuja atração ocorre em virtude 

de um tipo de emoção e de envolvimento com os acontecimentos vivenciados naquela 

situação. Referem-se à  potência da imprevisibilidade engendrada no cotidiano, donde 

a proximidade com a cidade, os modos como meu corpo investe-se de curiosidade ou 

desinteresse e desencadeiam movimentos de atração e repulsa pelos inúmeros 

trajetos possíveis entre dois pontos. Os estímulos para o deslocamento entre as ruas 

estreitas e becos do Barbalho assimilam  a vizinhança, a comunicação com os outros 

e flexibilizam as regras pragmáticas de segurança e de convívio com estranhos, 

especialmente quando se trata de  horários noturnos, bairros populares e mulheres 

desacompanhadas.  

O mundo de hoje é o mundo de normas. A propaganda do neo-liberalismo fala de 
desregulação, mas nunca o mundo foi tão regulado, tão normado: normas públicas, 
normas das empresas que se impõe, por sobre ou que orientam as normas do poder 
público; normas formais, normas informais, normas sempre. Tudo ou quase tudo é 
feito a partir de normas, o que já indicativo da tendência ao empobrecimento simbólico 
que estamos vivendo: esta proliferação e esta hegemonia da norma. Mas, felizmente, 
o cotidiano também nos apresenta possibilidades para a espontaneidade. E tanto a 
norma como a espontaneidade têm que ver como o espaço, com a forma como o 
espaço se constitui. (SANTOS,1996: 5)  

Espontaneidade acessa à idéia de enquanto princípio mobilizador da ação 

permeado de determinantes da ordem do improviso, da sensibilidade, do resíduo, da 

bricolagem e da inventividade. Estes determinantes estão implicados sobre o tipo de 

relação estabelecida com o território25. O cotidiano efetiva-se no espaço contíguo, 

campo de forças onde operam vetores hegemônicos e contra- hegemônicos, 

trabalhando, ocupando, territorializando processos, submetidos irremediavelmente à 

condição de estarem juntos, circunscritos a determinado território. (SANTOS, 1996 - 

1999) 

Para o autor, o cotidiano compreende a dimensão do mundo vivido, da 

sociabilidade, enquanto fenômeno de estar junto potencializado pelas condições de 

 
25 O conceito de território será abordado no capítulo seguinte. Por hora, nos detemos na acepção relativa 
à espacialização de processos da vida, seja numa perspectiva molar, como molecular.  
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vizinhança, pela co-presença e pelas formas de comunicação definidas neste 

contexto. A proximidade entre as pessoas e destas com o espaço das suas ações 

profissionais, residenciais, afetivas, de lazer, configuram os processo de interação da 

ordem da cooperação e do conflito, nas expressões cunhadas por Santos, cooperação 

no conflito e conflito na cooperação.   

A dimensão do vivido equacionada por uma articulação técnica- ética- política- 

estética,  explicita as instâncias do indivíduo, do lugar e da pessoa enquanto canais 

potentes para os processos de singularização do tempo, dos vínculos sociais, do 

espaço, dos modos de brincar, trabalhar, morar,  transitar, comunicar. Essas matérias 

de expressão fazem vibrar o vetor- espetáculo, tencionam as conformações 

hegemônicas das áreas luminosas, entretanto, encontram-se na eminência de 

adentrarem os domínios da cotidianidade alienada.  

Existem elos (ir) relevantes entre cotidiano, lugar, indivíduo e pessoa. Através desses 
elos, tudo acontece e adquire sentido, permitindo a individuação e o pertencimento, e 
também nada importa ou tem  significado, já que cada gesto pode ser envolto em 
enredos da cotidianidade alienada e na indiferença. Essas ondulações da tessitura do 
social, inscritas no chão de historicidade, construído por influências institucionais, 
como esclarece Alain Touraine (1984), formam as condições espaço-temporais da 
ação social. É nessas condições que a sociabilidade pode ser alimentada ou destruída 
por uma atitude, um gesto, uma palavra, um sorriso ou um olhar. (RIBEIRO, 2005: 
416) 

 

A constituição destes espaços-temporalidades, no sentido da hibridação e da 

sobreposição entre cotidiano e cotidianidade alienada, pode ser percebida pelas  

inflexões do vetor espetáculo na experiência do bairro Santo Antônio. A primeira é 

percebida na passagem do Pelourinho para o Santo Antônio. Na rua direita, tal como 

discutimos anteriormente, mesclam-se a dinâmica de um bairro, dada sua 

historicidade e os modos como se vinculam moradores e território e;  a alienação 

exercida pelos fluxos acionados por agentes externos aos seus processos, mas 

absolutamente implicados no arranjo deste território. 

A segunda inflexão acontece ao adentramos o mesmo bairro pela Rua dos 

Adobes. As inscrições neste chão adensam-se, aparecem com mais freqüência  as 

intensidades do jogo, da bricolagem nas fachadas, do conflito na cooperação entre 

carros, ônibus, pedestres, pedestre- cadeirante, baiana do acarajé e ambulantes. As 

ruas vão estreitando-se e a proximidade intensificando-se entre as janelas usadas 

para a comunicação, o ajuntamento em torno do carro, do bar, da baiana, do 

supermercado.  
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A cooperação no conflito e o conflito na cooperação tornam-se mais efetivas à 

medida que o fenômeno da escassez impõe restrições econômicas, políticas, sociais, 

numa extensão contínua do espaço geográfico, o espaço banal. (Santos, 2007). Na 

escadaria para a ladeira, contigüidade entre ambulantes e apreciadores do bar; na rua,  

janelas entreabertas como um contraponto aos rígidos controles de acesso aos 

espaços; no largo do Forte, as crianças, os capoeirista, os namorados inventam seus 

espaços para brincar e jogar, sociabilidades produtoras de uma efervescência urbana. 

Tratam-se de manifestações do absoluto local (DELEUZE & GUATTARI,vol. 5, 

1997), uma dimensão conectada às relações ordinárias, da ordem da repetição e do 

drama, que integram as relações horizontais. As relações verticais são atreladas às 

formas de apropriação-ocupação do território  definidas por  instâncias administrativas  

centralizadas e centralizadoras; e por racionalidades e temporalidades hegemônicas.  

Estas  são instituídas por grupos privados ou pelo próprio governo, e partem do 

princípio do afastamento- fragmentação- monetarização do território. O ímpeto destas 

relações é aplainador da historicidade- afetividade em face à instrumentalização do 

território enquanto recurso, absolutamente indiferente às intensidades emocionais 

produzidas coletiva e socialmente. 

O modelo hegemônico é planejado para ser, em sua ação individual, indiferente a seu 
entorno. Mas este de algum modo se opõe à plenitude dessa hegemonia. Esta, porém 
é exercida em sua forma limite, pois a empresa (entre outros agentes) se esforça por 
esgotar as virtualidades e perspectivas de sua ação “racional”.  As horizontalidades 
são zonas da contigüidade que formam extensões contínuas. Esse espaço banal, essa 
extensão continuada, em que os atores são considerados na sua contigüidade, são 
espaços que sustentam e explicam um conjunto de produções localizadas, 
interdependentes, dentro de uma área cujas características constituem, também um 
fator de produção. Todos os agentes são, de uma forma ou de outra, implicados, e os 
respectivos tempos, mais rápidos ou mais vagarosos, são imbricados. (SANTOS, 
1999: 107- 110) 

O espaço banal no campo de forças em questão pode ser delimitado pelos 

muros do Forte e abarcar todos os processos ali ocorridos, como também pode ser 

ampliado pela articulação deste com o Largo de Santo Antônio. Pode ainda, sofrer 

outra dilatação de margens ao extrapolar os limites do Largo e adentrar o bairro do 

Santo Antônio, revelando, portanto, a fluidez dos contornos das zonas de 

contigüidade.  

Nossos passos para aproximação do Forte e para a compreensão da sua 

inscrição urbana na cidade de Salvador deflagram zonas de contigüidades diversas, 

como a Sete-Portas contígua à Baixa do Sapateiro, esta ao Barbalho, este ao Santo 

Antônio, este ao Porto, este à Cidade Baixa, esta ao Carmo, enfim, não se trata de 
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delimitações geográficas pontuais, mas novamente das alternâncias produzidas em 

cada coordenada.   

Todas estas zonas de contigüidades são multiplicidades, uma heterogênese de 

processos, capturados parcialmente a partir destas primeiras linhas cartográficas. O 

espaço banal, figurado pelo espaço de todos, empresas, instituições, pessoas; o 

espaço das vivências é campo de forças onde o absoluto local e o global relativo 

engendram relações horizontais e verticais, circunscritas a uma condição geográfica 

(SANTOS, 2000: 108).  

Forte da Capoeira e Forte de Santo Antônio além do Carmo sinalizam a 

coexistência destas instâncias relacionais na constituição de espaço-temporalidades 

híbridas. O processo de apropriação deste território desde 1982 foi pontuado por 

territorializações engendradas pela cooperação no conflito e conflito na cooperação, 

onde a diferença entre os  saberes- poderes- modos de subjetivação encontraram 

canais de singularização do tempo e do espaço e canais de estratificação dos 

mesmos.  

A sociabilidade enquanto fenômeno de estar junto não assegura a condição 

emancipatória do cotidiano. Portanto, tantas coletividades compartilhando o mesmo 

espaço, delineando os limites do espaço banal e das horizontalidades, de fato 

traçaram uma esfera comum, ao inserirem-se numa zona de contigüidades? Como se 

fizeram presentes espontaneidade, drama e número ao longo do processo de 

ocupação e posteriormente de reforma do referido Forte?  

As horizontalidades e verticalidades circunscrevem incessantemente as 

relações instauradas entre o território: Forte e os múltiplos agentes, a saber, 

administradores, gestores, Estado, interesses privados, públicos, grupos de capoeira 

como o CECA e o GCAP, artistas como Jorge Vatusi e Cafuné, turistas,  artesãos 

como Elói e Aranha, ocupantes esporádicos, como os mestres de capoeira Boca Rica 

e Ezequiel, moradores provisórios das celas da antiga prisão, o bloco afro Ilê Aiye, 

músicos- moradores como o repentista Bule- Bule e Didi, estrangeiros, entre tantos 

outros. 

As coletividades atuantes numa perspectiva institucional,  tais como CECA, 

GCAP e Ilê Aiyê, em constante interação com os demais agentes citados, conformam 

na esfera do local absoluto relações de poderes e micro-poderes no sentido da 

microfísica. É possível analisá-las sob a ótica da produção inventiva do cotidiano, à 

medida que singularizam os espaços-tempos para suas atividades, os canais para a 

legitimação de seus projetos políticos- ideológicos- éticos e as formas de 

sociabilidade, imersas nas tensões entre a cooperação e o conflito. Remetem-se à 
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vibração que o fluxo musical instaura quando nos deparamos com o monumento 

branco no largo de Santo Antônio nos relatos cartográficos.  

A cotidianidade alienada também faz vibrar intensidades, partículas, práticas 

neste emaranhado de vetores poder e contra-poder, donde estes processos de 

singularização perdem a potência da inventividade-espontaneidade e passam a 

estratificar regras rígidas. Passam a configurar uma paisagem estabilizada, onde o 

vetor variação contínua não simula interrupções, mudanças e cortes, é expulso para 

as margens deste campo de forças. A monocromia branca da fachada e a luz fria do 

corredor de acesso do Forte evocam a fixidez da repetição.  

Os arranjos engendrados na esfera do local absoluto compreendem modos de 

negociação e apropriação dos territórios no Forte efetivados pelas relações horizontais  

entre os praticantes ordinários deste espaço. Estas são atravessadas, durante todo o 

processo analisado (1982- 2008),  por racionalidades- temporalidades- modos de 

subjetivação da ordem do global relativo.  

Neste campo de forças, o global relativo compreende as relações verticais 

empreendidas pelo Estado, na figura das entidades patrimoniais e culturais,  como o 

Ministério da Cultura, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC),  a Fundação de Cultura 

do Estado da Bahia (FUNCEB) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

atuantes em momentos diferentes e descontínuos.26  

A dimensão do vivido é entrecortada pelas tensões  e interações entre as  

relações horizontais e verticais, remetendo-se aos níveis molecular e molar aí 

configurados e absolutamente implicados uns sobre os outros. Estas tensões 

provocam diversos movimentos de afecção, secção e esquiva nos enredos que tecem 

o  cotidiano e a  cotidianidade alienada no Forte.   

As instituições CECA, GCAP e Ilê Aiyê expandem suas possibilidades de 

territorialização de práticas e penetram nos fluxos da globalização, das verticalidades, 

em meados de 1980. Estas mesmas instituições, dado seu pioneirismo na referida 

ocupação e sua articulação internacional no âmbito da cultura também estratificam 

posições de liderança e regras de ocupação deste espaço banal.  

As passagens entre horizontalidades e verticalidades efetivam-se e afetam a 

dimensão do vivido, do local absoluto e as estreitas relações com o território. O recuo 

do  IPAC em 1997,  quanto a substituição das atividades até então consolidadas no 

Forte, neste período especialmente o CECA e o GCAP, pelo projeto da Casa das 
 

26 As entrelinhas destas relações serão devidamente abordadas no capítulo 3. Neste momento, estas 
colocações compõem fragmentos sem rigor contextual, mas que nos ajudam a problematizar nosso 
campo teórico-conceitual.  



69 

 

                                                

Filarmônicas, também deflagra esta afecção mútua, os interstícios equacionados entre 

o local absoluto e o global relativo.  

A capoeira é um fluxo que perpassa ininterruptamente os arranjos cotidianos 

deste campo de forças. A roda da capoeira configura uma zona contígua a todos os 

jogadores, tocadores, observadores,  é o espaço da co- presença, da repetição e do 

drama, enfim, condensa várias partículas conceituais exploradas até então. O  Forte 

pode ser compreendido como um território de convergência de distintas 

territorializações da capoeira, um campo  de disputas, conflitos e cooperação. 

Desde o início do seu processo de ocupação,  pelos idos de 1982, acontecia 

todos os domingos a Roda da Vadiação27 liderada pelo Mestre Doutor João Pequeno 

de Pastinha. A esta se sucedeu no CECA rodas semanais, que aconteciam as terças, 

quintas, sábados e domingos. No GCAP, desde o início de suas atividades em 1983,  

aconteciam rodas aos sábados. Atualmente as inúmeras rodas do cronograma do 

Forte da Capoeira, continuam territorializando as pulsações- intensidades- 

personagens- a repetição e o drama da capoeiragem. As rodas das academias de 

Mestre Boca Rica e de Mestre Curió, instaladas no Forte após a reforma, 

intensificaram os movimentos deste fluxo mobilizado inicialmente pelo CECA e GCAP.  

A roda é citada mais detidamente pela densidade de vetores-força aí atuantes, 

mas a capoeira é um estrato onde múltiplas formas de vivenciá-la articulam-se. 

Portanto, intercalam-se às rodas semanais, treinos, eventos comemorativos, encontros 

para discussões, sessões de filmes, rodas de samba, teatro, além das rodas 

vinculadas às datas especiais, como aniversários de nascimento e morte de mestres 

importantes, datas relevantes no calendário afro-descendente, como 13 de maio e 20 

de novembro, entre tantas outras matérias de expressão forjadas pela capoeira neste 

território.  

Este fluxo configura uma hegemonia no cotidiano do Forte, onde outras 

hibridações espaço-temporalidades foram constituídas pelos agentes citados 

anteriormente, no sentido das sobreposições entre cotidiano e cotidianidade. A co-

presença de diferentes coletividades reinventou incessantemente este território, ora 

feira de produtos artesanais,  ora festival de música e da Beleza Negra do Ilê Aiyê, ora 

fábrica de picolé, gráfica, oficina de artesanato, moradia, sala para ensaios de 

dançarinos, academia provisória de mestres de capoeira, espaço de prostituição, 

jardins de ervas, shows de música, bar, entre diversas outras práticas de espaço. 

 
27  De acordo com relatos orais obtidos durante a pesquisa, esta roda tem uma relevância no contexto da 
disseminação da capoeira angola pela Bahia e pelo mundo. Sobre este assunto ver capítulo 3.  
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entrada.  

tim tim tim lá vai viola... 

 

                                                

A exploração das cores, texturas, sons, fluxos, personagens, espacialidades 

acumulados ao longo do processo de ocupação do Forte e brevemente pontuadas 

nestes trajetos urbanos inspiram outros percursos. Nestas linhas cartográficas 

apareceram práticas, incidentes históricos e ações institucionais e singulares sob o 

efeito da dispersão dos focos de nossas lentes de observação. GCAP, CECA, Centro 

de Cultura Popular, Forte da Capoeira, Casa das Filarmônicas, ruína, reforma, Ilê Aiyê. 

Linhas de uma complexa cartografia a serem exploradas nos próximos passos desse 

caminhar histórico, urbano e malandro.  

Estamos na eminência de adentrar nosso campo de forças e instaurar outro 

plano de observação, onde a capoeira figura um vetor hegemônico. Portanto,  nosso 

próximo plano de observação é um corte transversal entre os seguintes estratos: 

capoeira – território – Forte. O fluxo musical do berimbau afeta nosso trajeto no Largo 

do Santo Antônio, um sonoro iê28 é anunciado além da fachada e indica que é  hora 

de sair para o jogo de dentro29. Outra cadência no ritmo incita o movimento de

 
28 O iê é a anunciação do início da roda de capoeira angola. É o som-partícula que dá abertura às 
matérias de expressão da capoeira. Tem um caráter de conexão de vibrações, de olhares, de 
expectativas, de preparação. Geralmente é cantado pelos capoeiristas que tocam os berimbaus na 
bateria  ou aqueles que estão no pé do berimbau aguardando o início do jogo. Em seguida canta-se a 
ladainha, seguida das louvações. Nestas também se canta o  iê, como iê viva meu Deus, iê viva meu 
mestre, iê a todos mestres, iê faca de ponta, iê é de fura, iê volta do mundo,  entre várias outras 
combinações.  
29 O jogo de dentro é uma qualidade do jogo de capoeira angola e um ritmo tocado no berimbau. Trata-se 
de um ritmo mais acelerado, com relação aos outros tocados por este instrumento. Os corpos dos 
jogadores aproximam-se, entram um dentro do outro, a idéia é  conseguir elaborar ataque e defesa no 
espaços vazios do corpo do outro jogador. Utiliza-se com freqüência golpes no nível próximo do chão, o 
plano alto não compõe o enredo do jogo de dentro.  
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