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Ao pesquisar sobre a capoeira, detive-me em questões que me enviaram ao Rio de Janeiro do século XIX. Nesta 

época a capoeiragem carioca se expandiu, acirrando seus embates, aliando-se a figuras da política nacional e tomando 

parte na resistência à República. Em conseqüência de seu desenvolvimento, foi julgada como sinônimo de desordem, 

confusão, marginalidade, violência e uma série de outros atributos que sempre desaguaram no sentimento de medo e 

indignação de grande parte das elites do século XIX.  

A capoeira representou um importante elo de união para o universo marginal, abarcando múltiplas 

representações sociais que entre outras incluíam africanos, brasileiros, portugueses e até espanhóis. Esta população 

acabou por se organizar em grupos que ficaram conhecidos como “maltas de capoeira”.  

Ao longo do século, a capoeira foi constituindo sua identidade aderida ao conflito social, seja em relação aos 

proprietários de escravos, à polícia, ao conflito político partidário, seja em relação ao conflito entre as maltas. Com o 

intuito último de examinar o emprego do conflito na constituição e dinâmica das maltas, o presente trabalho buscou 

esquadrinhar a estrutura e a elaboração dos diversos conflitos que as circundaram, a fim de estabelecer a contribuição 

desses para a construção de elementos identitários e para a possibilidade de um projeto de pertencimento e inserção 

social das massas marginalizadas. 

I – O escravo e a cidade 

Ao desembarcar no Rio de Janeiro da época, o estrangeiro deparava-se com duas impressionantes paisagens: 

uma delas era a beleza natural da cidade; a outra, a grande população negra. De fato, no início do século XIX, a 

população da cidade chegara a 43.376 pessoas, dos quais apenas 19.578 eram de livres brancos, enquanto 23.798 eram 

libertos ou escravos (Karasch, 2000: 109); nos anos de 1830, dois terços desta população constiuía-se de negros. Além 

disso, o fato de haver uma grande massa escrava trabalhando nas ruas, dava ainda maior visibilidade à “paisagem 

negra” da cidade. 

Em sua chegada, os africanos não contavam com família numerosa nem dispunham do domínio da cultura local, 

que pudessem garantir-lhes o estabelecimento de uma continuidade em relação a seu passado. O que lhes restava era a 

construção de novas famílias, culturas e comunidades que lhes permitissem aliviar o peso da escravidão, objetivo este 

alcançável apenas através da aceitação e da mistura entre as diversas etnias. 

O ambiente urbano foi ganhando contorno a partir da fusão de músicas, brigas, vestimentas, comidas e 

comportamentos, que delinearam um produto híbrido, formado pela conjunção das diversas culturas que aqui 

aportaram. Se cada vez mais os casarões e palácios desprezavam e temiam a presença da cultura africana na cidade, o 

mesmo não se poderia dizer da “alma” das ruas.  

II - Polícia e Resistência 

No século XIX, a polícia do Rio de Janeiro foi criada a partir da necessidade de se garantir as propriedades e de 

ordenar o espaço urbano. Conseqüentemente, acabou por complementar a ação coercitiva exercida pelos senhores sobre 

seus escravos, num ambiente que se tornava cada vez mais complexo e impessoal.  

Após sua consolidação como instituição, a polícia passou a intervir no direito do proprietário de dispor de sua 

propriedade ao seu bel prazer. As ações dos escravos que excedessem os limites da ordem social, tais como portar 

armas, freqüentar tavernas, tumultuar chafarizes ou integrar maltas de capoeira, eram agora de interesse e cuidado 

públicos. (Holloway, 1997: 257)  
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Os escravos desenvolveram diversas formas de resistência ao sistema escravista, desde a negligência ao trabalho 

por meio da simulação de doenças, do alcoolismo, da utilização de maconha, até o suicídio(Karasch, 2000: 435). Além 

da resistência passiva, constituiu-se ainda o conflito. A atividade de resistência marcada pelo signo da violência 

caracterizou-se, nesta cidade, por ações de caráter individual ou de pequenos grupos. Ao contrário do que ocorreu em 

Salvador com a Rebelião do Malês ou em outras guerrilhas duradouras e guerras abertas, no Rio de Janeiro não houve 

levantes organizados, apesar dos diversos rumores conspiratórios que circulavam pelas elites tendo como espectro a 

Revolução Haitiana.  

Uma primeira hipótese para tal fato não ter ocorrido é a de que a classe oprimida tenha acabado por associar o 

conjunto de ações do Estado com os obstáculos do meio que tinha de superar através da adaptação e/ou da resistência e 

não um ente corporificado na figura de um inimigo. (Holloway, 1997: 253) Outras proposições que podemos 

acrescentar a esta primeira, são: um forte aparelho repressivo (o que não determinou o fim das fugas individuais, mas se 

apresentava mais eficiente para as ações em grupo), a oferta de trabalho que servia de meio para a compra da alforria, a 

diversidade étnica e, sobretudo, o desnivelamento social.  Karasch (2000) nos mostra que o status social atribuído ao 

escravo pardo de um nobre brasileiro era muito maior que o de um escravo africano de um pobre artesão português, e 

afirma ainda, que esta distância praticamente se igualava ao abismo social que havia entre um escravo e um 

proprietário.  

Havia ainda por parte do Estado uma certa complacência no que se referia aos conflitos entre  grupos étnicos 

escravos. Em um relato, o Conde dos Arcos encarregado do governo para coibir levantes  (Carneiro, E., s.d.: 127) 

demonstra claramente o objetivo de estimular as rivalidades entre tais grupos, ao falar sobre o “batuque” em Salvador: 

“(...) pois, proibir o único ato de desunião entre os negros vem a ser o mesmo que promover o governo, indiretamente, a 

união entre eles, do que não posso ver senão terríveis conseqüências”. (Conde dos Arcos, apud Rodrigues, N. in 

Carneiro, E., s.d.: 127).   O  fato do aparelho repressor ter, a princípio, complacência com a prática da capoeira, 

estimulada pelo acirramento da competição e da rivalidade entre os jogadores, facilitou a estruturação de grupos 

corporativos conhecidos como as maltas, que promoveram um novo modo de associação, aonde a defesa de territórios 

suplantava as questões étnicas.  

III – A Capoeira e as maltas 

No século XIX, a capoeira passou a ser vislumbrada como uma luta perigosa que transformava o corpo em uma 

potente arma de desferir golpes mortais, principalmente com a cabeça e com os pés.  

Ao contrário de outros ritos africanos, como o candomblé por exemplo, que apesar de sofrer mutações no Brasil, 

buscava (re)fundar uma tradição baseada na sua ancestralidade e reconstruir uma integridade cultural “pura”, a capoeira 

não parece ter sido destinada prioritariamente à busca da identidade ancestral. Por sua hibridez, pela forma como 

absorveu novas informações culturais, como a navalha dos portugueses, a capoeiragem carioca acabou, ao contrário, por 

fornecer elementos para a criação de novas construções identitárias ao buscar abrir e garantir, para si, um espaço social. 

Com efeito, a expansão da cultura do jogo da capoeira e a eficácia de sua luta, associadas ao olhar das 

instituições repressoras, acabaram por permitir à capoeira forjar um tipo social, o capoeira, que se constituiu de modo 

singular através da (re)significação da vestimenta, do andar, da postura corporal e da conduta ética, colaborando desta 

maneira, com a “descoisificação” de sua condição do escravo.  

“O seu trajar é característico: - Usa de calças largas, paletó saco desabotoado, camisa de 

cor, gravata de manta e anel corrediço, colete sem gola, botinas de bico estreito e revirado, e 

chapéu de feltro. Seu andar é oscilante, gingando; e na conversa com os companheiros ou 

estranhos, guarda distância, como em posição de defesa.” (Moraes Filho, 1999: 258) 
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Além disso, outro fator determinante nessa construção foi o exercício do novo batismo, aprendido com seus 

proprietários. Ao ser comprado, o escravo recebera um nome cristão que o associava à sua “nação” de origem, ou 

quando nascido no Brasil, era batizado como Antônio Crioulo ou Maria Parda, por exemplo. Ao se tornar um capoeira, 

ele e seus pares passavam a agentes de um novo batismo, que lhes fornecia novas referências para seu reconhecimento: 

eles eram agora o Manduca da Praia, o Trinca Espinha, o Carrapeta, o Corta Orelha, entre outros.  

Na formação das maltas, e em suas configurações posteriores, as divergências ancestrais perderam importância, 

tendo sido constituídas sob o referencial da territorialidade. 

O capoeira antigo tinha igualmente seus bairros, o ponto de reunião das maltas 

(..) Cada malta tem sua denominação, a Cadeira da Senhora, é a da freguesia de 

Sant'Ana; Três Cachos, a da freguesia de Santa Rita; Franciscanos, a de São Francisco 

de Paula; Flor da Gente, a da freguesia da Glória; Espada, a do Largo da Lapa; 

Guaiamu, a da Cidade Nova; Monturo, a da Praia de Santa Luzia, etc. (Moraes Filho, 

1999: 258) 

As ações das maltas eram bem diversificadas. Os relatos mais comumente encontrados na literatura da época 

eram os de combate violento entre as maltas, geralmente seguido de graves ferimentos ou de mortes. A motivação 

destes confrontos, no início do século, era geralmente atribuída apenas à rivalidade dos grupos associada à disputa 

territorial. Com o decorrer do século, porém, essa disputa territorial passou a ser julgada por sua vinculação aos 

processos eleitorais: os cronistas denunciavam o comprometimento que se vinha estabelecendo entre a oficialidade e a 

marginalidade. De fato, ao auxiliar na eleição de um parlamentar interferindo de forma ilegal no processo, os capoeiras 

tinham suas contrapartidas, como, por exemplo, maior liberdade de ação no jogo subterrâneo de influências.  

V - O conflito 

Quando investigamos a literatura sobre o conflito e sua relação com a capoeira, encontramos principalmente dois 

aspectos sublinhados: alguns apontam para a falta de união grupal entre os escravos no Rio de Janeiro como resultado 

do forte aparato policial, bem como da opacidade da oposição do Estado, conforme já afirmamos em outro ponto 

(Holloway, 1997); outros, ainda, lançam luz sobre a luta por espaço e mercado como produtores de territorialidades e 

rivalidade (Soares, 1999). Tais reflexões, embora ofereçam algumas explicações para os motivos externos dos conflitos, 

não deixam entrever outras motivações. 

 Simmel (1983: 128) afirma que a vida urbana moderna caracteriza-se por colocar um número muito grande de 

pessoas em contato diário e que a organização desta interação obedece a uma hierarquia complexa de simpatias, 

indiferenças e aversões, que podem ser efêmeras ou duradouras.  

Assim, o conflito, que se destina a resolver dualismos divergentes, é uma das formas de sociação, e se 

caracteriza por contrapor dois indivíduos, transformando cada um deles não apenas em relação um ao outro, mas 

também em relação a si mesmos.  

É importante, ainda, ressaltar que nos processos interpessoais, a dissociação de elementos ambivalentes dentro 

de uma interação mais duradoura é difícil, se não impossível. De fato, Simmel (1983, 129: 30) propõe que a duplicidade 

de sentimentos opostos (tal como a vontade de dominar e o desejo de dependência ou o respeito e o despeito dentro de 

uma relação) é complementar de uma unidade, ao invés de representar elementos psicológicos diversos.  

Essa relação diádica, portanto, não inviabiliza, necessariamente, a unidade de um grupo. Este pode suportar os 

antagonismos internos, desde que suas forças de coesão sejam competidoras à altura de suas forças de dispersão. Uma 

dessas forças de coesão  pode ser promovida por um inimigo comum ao grupo, uma unidade decorrente da eminência 

de uma guerra. Desde sua origem, os empreendimentos de guerra, mais que os de paz, solicitam a cooperação de um 
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maior número de elementos do grupo, que de outra maneira permaneceriam dispersos e não teriam iniciado a ação por 

conta própria.  

Ao engendramento das causalidades propostas, pode ser acrescida a hipótese que considera que a oposição a algo 

ou a alguém faz com que reestruturemos o nosso pensamento e a nossa ação, aguçando o estabelecimento de estratégias 

que colaborarão para a defesa ou o ataque. Quanto mais intensa a oposição for ou mais duradoura, mais nos 

transformaremos de modo a podermos resistir. Pretendemos então propor que os fatores que originam um conflito ou 

uma guerra são, freqüentemente, pouco racionais, porém, a construção das justificativas para o conflito produz uma 

visão maniqueísta do inimigo e ao mesmo tempo promove profundas transformações em nós mesmos. Assim, o motivo 

inicial para a produção do conflito é sempre muito menor do que aquilo que se produz posteriormente. 

No caso da França, esta deveu sua unidade nacional não apenas a alguns de seus aspectos culturais comuns, mas 

a guerra contra os ingleses foi o complemento necessário para consolidar tal processo; o mesmo ocorreu com os 

espanhóis a partir da guerra contra os mouros. Em ambos os casos, a unidade obtida através da aglutinação da cultura e 

da atitude do grupo frente a um terceiro manteve-se para além do período de luta. 

Do mesmo modo, pode-se considerar  também  a capoeira, em seu aspecto de simulação de um combate, 

transformando-a numa dramatização do conflito, um meio de dirimir ou afirmar diferenças através de uma modalidade 

cultural. Ao mesmo tempo em que o jogo servia para a elaboração, de forma lúdica, do antagonismo entre os 

praticantes, ele os unia pela identificação, possibilitando assim, um novo elemento na sociação entre componentes da 

cultura de rua - escravos, libertos, imigrantes desfavorecidos, marinheiros em seus dias de folga - que se encontravam 

para o jogo da capoeira e acabavam por formar um grupo restrito a determinadas circunscrições territoriais.  

A diversidade étnica, e até mesmo social, dos praticantes de capoeira, certamente geravam tensões que serviam 

de contraponto à afinidade estabelecida identificação ao jogo. Ainda assim, esses grupos (maltas) mantiveram-se coesos 

por quase todo o século XIX. A disputa de territorialidade entre as maltas promoveu o fortalecimento da unidade dos 

diversos grupos pela eleição de seus inimigos. Com efeito, o desenvolvimento desses conflitos acabou por acrescentar 

um novo elo na estruturação desses grupos: o sentimento de pertencimento sinalizado pela atribuição de roupas, cores, 

comportamentos, linguagens ou seja, um novo ethos se abriu na produção de singularidade das maltas, tanto no que diz 

respeito à sua imagem perante a sociedade, quanto em relação a sua auto-imagem.  

Se a questão da diversidade étnica foi superada – afinal, em cada malta podia-se encontrar diferentes etnias - 

torna-se uma questão intrigante compreender os motivos que levaram-nas a privilegiar os conflitos entre elas, uma vez 

que pareceria bastante justificado que se unissem para combater o inimigo claro e maior: o sistema escravista 

personificado na figura da polícia, dos governantes ou, pelo menos, dos senhores proprietários de escravos.  

Em O mal-estar na civilização, Freud (1974) observa de forma curiosa como grupos semelhantes rivalizam entre 

si para se distinguirem uns dos outros. 

“(...) examinei o fenômeno no qual são precisamente comunidades com territórios 

adjacentes, e mutuamente relacionadas também sob outros aspectos, que se empenham em 

rixas constantes, ridicularizando-se umas às outras, como os espanhóis e os portugueses por 

exemplo, os alemães do Norte e os alemães do Sul, os ingleses e os escoceses, e assim por 

diante. Dei a esse fenômeno o nome de ‘narcisismo das pequenas diferenças’ (...). Agora 

podemos ver que se trata de uma satisfação conveniente e relativamente inócua da inclinação 

para a agressão, através da qual a coesão entre os membros da comunidade é tornada mais 

fácil.” (Freud, 1974: 136) 

A idéia do “narcisismo das pequenas diferenças” nos auxilia a dar mais um passo na questão do conflito entre as 

maltas e sua relação com a identidade: quando o inimigo se torna visível, é vizinho e semelhante, a necessidade de 
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unidade e singularidade do grupo se acentua. Mais necessário do que se distinguir daqueles de cultura eurocêntrica - que 

já estavam explicitamente identificados como diferença, era premente se distinguir daqueles que se assemelhavam 

dentro da cultura afro-brasileira, para que se pudesse  assegurar de sua singularidade, para garantir sua identidade e, em 

especial, para possibilitar a  sua “descoisificação”. 

VI – Questões para pensar. 

Estes conflitos, certamente, serviram para uma defesa territorial, e o mercado a ser reservado trazia um 

dividendo político muito maior do que econômico. Mas, para além disso, estes conflitos foram determinantes na 

estruturação identitária das maltas, pois estas constituíram grupos estruturalmente semelhantes em busca de símbolos 

inteligíveis disponíveis dentro do sistema que dirimissem suas diferenças internas e, ao mesmo tempo, que as 

diferenciassem uma das outras. Com esses símbolos, construíram identidades próprias e singularizadas na ocupação do 

espaço político. Podemos afirmar que, em busca de uma disputa de domínio político, as maltas tiveram que fortalecer 

suas identidades e suas unidades, e na medida em que o fizeram, ampliaram suas possibilidades de domínio 

sociopolítico, gerando um moto contínuo. 

Sem dúvida, a capoeira tornou-se um meio de resistir e transgredir, na medida em que, com ela, se enfrentava 

polícia, a ordem, a moral e a lei. Também possibilitou aos negros colarem-se a uma identidade de forma situacional e 

contrastiva como resposta a uma conjuntura social, aonde o conflito servia como afirmação de um lugar de diferença 

que lhes garantia unidade e identidade. Mas essa era, também, uma estratégia que se desejava inclusiva, que visava a 

negociação de favores com os políticos e um espaço  nesta sociedade.  

Ao longo do século XX a capoeira se docilizou, se institucionalizou. Os capoeiristas transformaram a capoeira 

em um meio de inclusão, não mais pelo seu aspecto bélico, mas pela sua capacidade cultural. No entanto, nos dias de 

hoje, parcela da sociedade, que se caracteriza pela sua exclusão social, apresenta novas redes de relações bem 

semelhantes ao que acontecia no universo da capoeira carioca. Essas redes são criadas em torno do tráfico de drogas.  

O mundo tráfico oferece ao traficante uma perspectiva de vida e de pertencimento. É através do dinheiro obtido 

com a venda das drogas, que se poderá consumir roupas de grife, dar suas voltas em carros superpotentes, freqüentar 

ambientes que exigem um alto poder aquisitivo, ter mulheres “deslumbrantes”, ou seja, o tráfico oferece a perspectiva 

para se socializar num mundo extremamente sedutor, ratificado, entre outros, pelas novelas e propagandas. 

Mas para além do dinheiro, o mundo do tráfico oferece também a possibilidade de pertencer a uma associação 

poderosa (Comando Vermelho, Terceiro Comando, C. V. Jovem, Amigos dos Amigos) que fornece a seus associados 

uma identidade ligada ao poder. Pertencer, por exemplo, ao Terceiro Comando ou Comando Vermelho é usar uma 

determinada marca de roupa, é freqüentar determinadas regiões da cidade, ter músicas específicas, ter gírias 

particulares, andar armado e alastrar o medo, ver seus colegas nos jornais, se sentir poderoso, ser admirado, ou seja, ter 

uma identidade que localiza como sujeito, que o ampara e o valoriza.  

Pode-se afirmar que três situações  fazem do mundo do tráfico um espaço bastante sedutor para parcela da 

sociedade. Primeiro as condições sócio-econômicas produzidas quer pela ausência, quer pela negligência, do Estado. 

Essas se refletem nos serviços básicos de cidadania, no aspecto da repressão policial ou mesmo pela associação de 

policiais e políticos ao mundo crime. Uma outra contribuição está nas condições culturais construídas pelos tele-jornais, 

ou pela mass media de uma forma geral, que acabam por produzir estereótipo negativo do morador de favelas, que os 

atingi direto na auto-estima.  E, por último, com semelhante eficiência, uma massiva propaganda de um “modelo de 

sucesso”, que soma a capacidade de consumo com um perfil cultural inspirado na classe média/alta carioca e paulista, 

produzido pelas tele-novelas, seriados, pelas peças publicitárias etc., o que afasta quase que totalmente um trabalhador 

de baixa renda da idéia de “vencer na vida” ou “fazer sucesso”. 
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Será que os jovens (e cada vez mais jovens) buscam no mundo do tráfico uma perspectiva econômica? O tráfico 

fornece a estes jovens uma perspectiva de enriquecimento, de estabilidade financeira e de acúmulo de capital? Ou será 

que oferece uma perspectiva de “vencer na vida”, de ser alguém poderoso, ou ainda, um lugar de pertencimento 

“interessante”?  Será que mais de um século depois as possibilidades de inserção social, para essa parcela da sociedade, 

ainda são as mesmas? 
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