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Prefácio

Malandro de fato é um cara maneiro...
“Malandro é malandro e mané é mané” - Bezerra da Silva

Ao caminhar pela Lapa do século XXI, ainda procuro pelos resquícios de 
uma cultura quase romântica ou mesmo artesanal dos malandros de anti-
gamente, de terno branco e chapéu de palha, com rosas vermelhas e charme 
para encantar as cabrochas ávidas para serem conquistadas. Eles não estão 
mais lá, ou melhor, foram substituídos por rapazes bem vestidos com suas 
camisas de dizeres minimalistas, engajados nas indústrias das minorias, 
que trocaram as navalhas pelos smartphones. Parados nas esquinas ou 
sentados nos bares, vejo, primeiro, a luz vibrante dos celulares, emitindo 
sons e imagens que se misturam às performances pirotécnicas dos bares e 
casas de show do entorno.

Espaço festejado do típico carioca, a região da Lapa, no coração da 
cidade do Rio de Janeiro, é produto do malandro, da cultura da vadiagem, 
dos estereótipos dos marginais e vagabundos, que experimentavam aquele 
espaço da cidade e flanavam sem destino, contribuindo para o imaginário 
coletivo do bairro como um território violento e de disputas. Mais tarde, 
já no século XX, ressignificado pelas narrativas da mídia hegemônica e de 
corporações financeiras, que viram na Lapa um espaço de experiência e de 
memória, capaz de gerar lucro na indústria do entretenimento, foi possível 
acompanhar as “novas tribos” que se apropriaram do território e construí-
ram outras paisagens a partir de suas identidades plurais.

E nessa Lapa fragmentada, geradora de subculturas em seus espaços 
livres ou ocupados por bares, pubs, casas de show, que a memória do samba 
de resistência e dos caminhos percorridos pelo personagem emblemático 
de Madame Satã encontram seu lugar sendo transformado nos espaços 
construídos pelas novas gerações. Parte dessa memória pode ser revista aqui 
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