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Resumo 

O Carnaval é uma festa plural, assim como o conceito Liberdade o é. Sempre que 

vivenciados, permitem variados significados, dependendo dos atores envolvidos e das 

relações sociais em jogo. A partir dessas premissas, essa dissertação pretende analisar a festa 

carnavalesca carioca na última década de vigência do regime escravista no Brasil. Neste 

período e, sobretudo, nesse espaço urbano, o Carnaval e a Liberdade foram disputados 

intensamente por diversos grupos sociais. Nestas páginas iremos nos aproximar, num 

primeiro momento, das percepções de jornalistas e de forças repressivas sobre a atuação da 

população negra nessa festa. Em seguida buscaremos maior aproximação com algumas 

possibilidades de ação festiva da população negra no carnaval durante os anos de maior 

intensificação das lutas por liberdade e expansão dos seus limites. Através dos que se 

fantasiavam de diabinhos e daqueles que participavam de Cucumbis procurei um maior 

entendimento dos significados e estratégias que muitos homens e mulheres de cor construíram 

nos dias de carnaval da Corte às vésperas da abolição da escravidão.  

Palavras-chave: Carnaval, Abolição, Rio de Janeiro 

 

Abstract 

The Carnival is a plural festival as well as the concept of freedom. When they are 

tested in practice, they allows multiple meanings, depending of actors and social relations 

involved. From that point, this research intents to analyze the carnival festival of Rio de 

Janeiro in the 1880‟s. In this decade and, mainly, on this urban space, the Carnival and the 

Freedom were disputed intensely by many social groups. In these next pages we will 

approximate, at first, of journalists and repressive forces‟ perception of colored people‟s 

carnival action. Then, we will try to approximate with this colored people‟s carnival action at 

the time when the freedom struggle was intensified. Searching for better ways of 

understanding the meanings and strategies built for black men and women during Rio‟s 

carnival, I looked for those who used diabinho‟s costume and those who participated of 

Cucumbi‟s group on the eve of slavery abolition. For the reason that they were a very 

important expressions of individual and collective forms of carnival action. 

Key-words: Carnival, Abolition, Rio de Janeiro. 
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Introdução 

Praça Quinze de Novembro, centro do Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2010, 

Domingo de Carnaval. Às 10h da manhã o local já estava lotado: fantasias, cerveja, beijos e 

sorrisos. Depois de alguns minutos de burburinho indecifrável, chegam até a praça os 

primeiros sons de um repinique que liderava uma orquestra de bumbos, tamborins, caixas, 

instrumentos de sopro e corda. Despontava o cordão vindo da Rua do Mercado, já arrastando 

uma pequena multidão que em alguns minutos iria se multiplicar na Praça Quinze, antes de 

avançar lentamente pelas ruas centrais do Rio. 

O cordão vem rompendo o mar de gente, quase todo fantasiado, que ansiosamente 

tentava se aproximar ao máximo da banda.  Diferentemente dos demais blocos e cordões, que 

nos últimos anos vêm invadindo e transformando o carnaval de Rua do Rio de Janeiro no 

maior do Brasil (ultrapassando o de Salvador, na Bahia
1
), esse cordão traz vários estandartes 

rodopiando no ar. Confetes, serpentinas, espumas e água arremessadas inconsequentemente 

para cima dificultavam minha tentativa de reconhecer as figuras homenageadas nas bandeiras 

coloridas.  

O primeiro estandarte levava o nome do cordão e uma imagem de São Sebastião, 

padroeiro da cidade. Entre marchinhas antigas – tocadas com muita qualidade e esmero – vou 

conseguindo distinguir outros baluartes embandeirados: Dona Ivone Lara, Xangô da 

Mangueira, Pixinguinha, Mestre Darcy do Jongo, Dorival Caymmi e Bob Marley, com seus 

dreadlocks e sorriso inconfundível.  

Em contraste com os homenageados – quase todos negros, do Rio, da Bahia, da 

Jamaica – os fantasiados que compartilhavam comigo daquela festa, não eram tão coloridos 

assim. Éramos quase todos (foliões e integrantes do cordão) bem mais claros do que os rostos 

nos estandartes. Não pretendo afirmar com isso que houvesse algum empecilho criado pelos 

membros do cordão ou pela platéia. Muito pelo contrário, o clima (como podemos notar pelas 

homenagens) era de intenso respeito e valorização da importância da população negra para o 

carnaval carioca e para a cultura brasileira de uma maneira geral. 

                                                           
1
 No Carnaval de 2011 a cidade teve aproximadamente 5 milhões de foliões pelas ruas da cidade. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/riotur/exibeconteudo?article-id=1615704 
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Entretanto, este cenário atiçava ainda mais minha curiosidade histórica. O povo 

cantava e dançava, eu refletia sobre quais os processos, ao longo de décadas, fizeram com que 

a imagem de protagonismo da população negra fosse reconhecida como fundamental para o 

carnaval das ruas, mas que ao mesmo tempo mantém boa parte dos descendentes dos “mestres 

do samba” em posição subalterna em muitas outras esferas da sociedade. Nesse Domingo de 

Carnaval, num dos blocos que reconhece e homenageia ícones da cultura negra carioca, 

brasileira, atlântica, encontramos a maioria dos negros vendendo água ou catando latinhas 

pelo chão do centro histórico do Rio de Janeiro. 

Apesar da maior valorização da cultura produzida por descendentes de escravos no 

último século, sobretudo após a década de 1980, com as comemorações do centenário da 

Abolição, a desigualdade sociocultural ainda se faz evidente no Brasil, inclusive no carnaval. 

Os caminhos que levaram a essa aparente não incoerência entre valorização de aspectos da 

cultura negra e manutenção de mecanismos de exclusão social foram múltiplos e conflituosos, 

desde a abolição da escravidão, chegando até os dias de hoje.  

Essa dissertação pretende analisar um momento crucial para os debates acerca da 

construção de novas concepções de cidadania e liberdade na sociedade brasileira. Refiro-me a 

última década de vigência do sistema escravista no Brasil, a década de 1880. Esse período 

marca a radicalização e popularização dos movimentos abolicionistas, sobretudo na cidade do 

Rio de Janeiro, então capital imperial. Nesse Rio de 1880 as ruas, os jornais, o parlamento, 

muitos bares e cafés, senzalas, cortiços e trapiches eram espaços onde os caminhos possíveis 

para a liberdade eram debatidos. Os possíveis limites da liberdade eram testados por escravos. 

Contudo, também libertos e homens livres experimentavam até onde as barreiras impostas 

pela sociedade escravista aguentavam. 

 Concomitantemente, outro espaço era disputado por inúmeros sujeitos, no afã de 

conquistar mais autonomia e liberdade: o carnaval carioca na década de 1880 esteve 

imiscuído aos debates, projetos e ações sociais múltiplas. Ocupou, dessa forma, um papel 

central na expressão pública de concepções da festa, da nação, de autonomia e liberdade.  

Jornalistas, literatos, comerciantes, parlamentares, “cientistas”, policiais, religiosos 

disputaram o carnaval e seus sentidos, cada qual com seus preceitos e projetos, mas todos 

pensando essa festa como parte importante para se conceber a nação, que inevitavelmente 

sofreria alterações com a extinção do trabalho escravo. Contudo, muitos outros agentes 
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elegeram o carnaval como espaço para expressar aspirações, críticas, rivalidades e alegrias: 

imigrantes europeus, prostitutas, brancos e mestiços pobres, escravos, libertos e negros livres. 

O chamado “Zé-Povinho” entrou na disputa pelo carnaval carioca com afinco, e para desgosto 

de muitos membros das elites intelectuais, suas visões da festa eram bastante diversas. 

Dentre o famigerado e temido “Zé-Povinho”, a população negra
2
 da Corte 

desempenhou papel de destaque nos embates com autoridades e jornalistas.  Eram alvos de 

especulações e projeções (muitas vezes tenebrosas) acerca de qual seria o espaço dos negros 

na nação após a abolição e, ao mesmo tempo, participavam intensamente do carnaval, 

trazendo consigo práticas nem sempre valorizadas por jornalistas e autoridades policiais. 

Portanto, acredito ser de grande valia para o conhecimento sobre o carnaval e sobre 

o processo de abolição da escravidão no Rio de Janeiro, buscar uma análise mais próxima das 

relações conflituosas entre a população negra com os projetos nacionais da imprensa e 

também com a repressão policial ao longo da década de 1880. Nessa pesquisa busquei tornar 

mais inteligível as lutas cotidianas entre diversos projetos de controle simbólico da festa 

carnavalesca, justamente no período em que se tornava símbolo nacional e em que a luta pela 

libertação dos escravos ganhava mais força e radicalismo.  

Atores múltiplos serão trazidos à tona com objetivo de enriquecer essa análise, com 

destaque para os membros da imprensa, através dos jornais, os representantes das forças 

repressivas, através dos dados da Casa de Detenção da Corte e obviamente, a própria 

população negra, num esforço mais árduo – pois buscar na leitura das fontes suas vozes é 

trabalhoso, já que quase sempre foram silenciados por aqueles com poder de produzir 

registros documentais desse passado. 

Durante muito tempo, importantes vertentes historiográficas focaram suas análises 

sobre os grandes personagens políticos
3
 ou buscaram entender as sociedades a partir de 

grandes modelos explicativos, em sua maioria economicistas
4
. Os atores sociais foram ora 

silenciados ora reduzidos aos sujeitos detentores dos meios para criar fontes escritas, ou as 

chamadas fontes clássicas. Há algumas décadas os homens e mulheres que não detinham 

esses meios ainda eram desprezados pelas principais correntes historiográficas. Ou eram 

                                                           
2
 O termo “população de cor” era usado no período estudado para designar pretos, pardos e fulas, e muitas vezes 

englobava também seus descendentes. 
3
 História política tradicional que centralizava a análise na figura dos chamados “grandes homens”. 

4
 Marxistas tradicionais e estruturalistas, por exemplo. 
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encarados como indivíduos desimportantes nos processos de transformação política ou eram 

vistos como números dentro de grandes modelos explicativos economicistas. 

Porém os anos 1970 e 1980 trouxeram mudanças profundas na prática de se fazer 

História. Segundo Giovanni Levi este período foi marcado pela “crise para a crença otimista 

(...) de que o mundo seria rápida e radicalmente transformado em linhas revolucionárias” 
5
 e 

os grandes paradigmas e modelos explicativos universalizantes e dicotômicos (como a noção 

de base / superestrutura) sofreram duras críticas. 

Obras como as de E. P. Thompson trouxeram enorme contribuição para a ascensão 

do povo comum às páginas da História e relativizaram a preponderância de modelos 

explicativos estáticos e atemporais
6
. Segundo ele, é preciso compreender o povo no seu 

passado à luz de sua própria experiência e de suas próprias reações a ela
7
. Essa experiência 

não é fruto apenas de elementos derivados do modo de produção econômico, mas também das 

normas, dos costumes, das crenças e valores transmitidos pelo grupo e que implicam em 

diferentes ações e escolhas dos indivíduos
8
. 

Devemos interrogar as evidências (fontes) sempre de forma dialética, colocando em 

confronto os conceitos usados com a pesquisa empírica. Contudo, os conceitos devem ser 

encarados como expectativas mais do que como modelos inequívocos de explicação da 

realidade.
9
 A utilização do conceito de “experiência” permite-nos uma exploração aberta do 

mundo, mantendo o diálogo entre conceitos e empiria; além de nos possibilitar reexaminar os 

“sistemas densos, complexos e elaborados pelos quais a vida familiar e social é estruturada e a 

consciência social encontra realização e expressão”
10

: parentesco, costumes, fé, leis, 

instituições, formas simbólicas de dominação e resistência.  

                                                           
5
 LEVI, Giovanni. “Sobre a Micro-História”. IN: Peter Burke (org.) A escrita de História: novas perspectivas. 

São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992. P. 134. 
6
 Apesar dos principais trabalhos de Thompson serem da década de 1950 e 1960, apenas nos anos 1970 suas 

contribuições tornaram-se mais difundidas, ajudando a transformar e a sofisticar a pesquisa histórica a partir da 

matriz marxista da qual o autor se originava. Ver A Formação da classe operária inglesa I A Árvore da 

Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

7 SHARPE, Jim. “A História vista de baixo”. IN: Peter Burke (org.) A escrita de História: novas perspectivas. 

São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992. P.42 

8 THOMPSON. E. P. “Folclore, Antropologia e História Social”. IN: Antonio Luigi Negro & Sergio Silva 

(orgs.)  As peculiaridades dos Ingleses e outros artigos. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001. 
9
 THOMPSON, E. P. “Intervalo: a lógica histórica” In: A Miséria da Teoria ou um planetário de erros. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1981. 
10

  Idem. 
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A experiência social é construída na vida material e vivenciada através da cultura.
11

 

Portanto, Thompson chama a atenção para o estudo do costume, das crenças, dos rituais e das 

festas, como um caminho fundamental para se compreender a ação de atores sociais em 

grande parte ignorados pela historiografia. Assim, é de extrema relevância para a História 

buscar os significados dessas práticas para os próprios agentes sociais, pois, como afirma ele, 

“todo significado é um significado-dentro-de-um-contexto” e necessitamos buscar as fontes 

constantemente.
12

 Sua obra nos ajuda a pensar o fazer historiográfico livre das 

compartimentações clássicas: Econômico, Político, Social, Cultural. A realidade não está 

dividida nestas caixas conceituais. Essas esferas se chocam, se misturam e são, muitas vezes, 

indistinguíveis para seus atores. 

 Esses ensinamentos exerceram grande influência para a historiografia sobre a 

escravidão. Primeiramente em estudos sobre o Caribe e o sul dos EUA, em análises sobre a 

família escrava, por exemplo.
13

 Esse novo olhar historiográfico acerca das sociedades 

escravistas ganhou força no Brasil na década de 1980, na obra de historiadores como Robert 

Slenes, Sidney Chalhoub, Hebe Mattos, Maria Helena Machado, João Reis, Eduardo Silva, 

entre outros
14

. Estes estudiosos buscavam produzir uma História Social da Escravidão capaz 

de contemplar as próprias concepções e possibilidades dos escravos dentro do regime 

escravista. Sem deixar de ressaltar a violência inerente a esse sistema, suas pesquisas 

ajudaram a romper com a visão dicotômica das alternativas do escravo, que para uma 

historiografia clássica se restringiam à acomodação ou à violência; ou seria um “Pai João” 

dócil, ou “Zumbi” rebelde e violento. Como disse Eduardo Silva, os escravos atuaram em 

múltiplas frentes, construindo caminhos que extrapolavam esses dois extremos representados 

pelo Zumbi e pelo Pai João.
15
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 THOMPSON, E. P. “O termo ausente: experiência” In: A Miséria da Teoria ou um planetário de erros. Rio 
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Assim, o escravo deixava de ser uma “coisa”, bestializada pela violência, e tornava-

se um sujeito histórico, apesar das limitações impostas por sua situação totalmente 

desfavorável nesse regime
16

. Sua cultura passa a ser compreendida também como fonte e 

caminho de entendimento de escolhas e opções, ainda que cerceadas por seus senhores, por 

autoridades estatais ou religiosas. Jongo, maracatu, lundu passam a ser encarados como 

problemas históricos relevantes, e não apenas como “sobrevivências” registradas por 

folcloristas, ou práticas atemporais apartadas de seus sentidos históricos específicos. 

As portas abertas por Thompson e pelos autores da História Social da Escravidão 

possibilitaram novas perguntas e a formulação de novos problemas e objetos. A cultura pôde 

ser encarada como problema histórico tão relevante quanto qualquer outro aspecto da vida, e 

pôde ser analisada em seu contexto socioeconômico, onde se levou em conta as inter-relações 

inevitáveis entre essas esferas. Essa perspectiva, já comumente chamada de História Social da 

Cultura, produziu pesquisas muito relevantes sobre diversos aspectos culturais da sociedade 

brasileira, inclusive sobre o carnaval carioca.  

Entretanto, a historiografia sobre o carnaval carioca ainda não se debruçou de uma 

forma completa sobre a relação entre práticas carnavalescas da população negra do Rio de 

Janeiro e o processo de abolição da escravidão, com seus consequentes embates entre 

diferentes agentes sociais. Mesmo com perspectivas diferentes, algumas obras 

desempenharam um papel estimulante na pesquisa para essa dissertação. 

O livro Ecos da Folia de Maria Clementina Pereira Cunha trouxe uma grande 

contribuição para o tema. Ela propõe “pensar o carnaval em termos de uma história social da 

cultura” 
17

. Tratando do período compreendido entre 1880 e 1920, a autora consegue, em 

primeiro lugar, mostrar como por trás de uma mesma palavra se escondem várias práticas e 

formas de brincar o carnaval: o entrudo era um termo genérico que na segunda metade do 

século XIX, era usado para designar todas as brincadeiras que se chocassem com um tipo de 

carnaval comprometido com os projetos de civilização para o Brasil, chamando atenção para a 

historicidade dessas práticas. 

Com uma narrativa envolvente, a autora demonstra como a formação das Grandes 

Sociedades Carnavalescas trouxe consigo um “programa” para educar o “povo sem 
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 CUNHA, Maria Clementina Pereira. Ecos da Folia: uma história social do carnaval carioca entre 1880 e 
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costumes”, ensiná-los qual é o verdadeiro carnaval: aquele baseado nos préstitos 

afrancesados, onde a maior parte da população passaria de criadora de carnavais à plateia de 

observadores comportados. As ruas do Rio se tornaram assim um palco privilegiado para 

entendermos os conflitos que assolam o Brasil nas últimas décadas de escravidão e primeiras 

da República. 

O modelo dos préstitos defendido pelas elites intelectual e econômica do Rio foi 

apropriado e ressignificado pela população pobre e, sobretudo a população negra. A festa 

carnavalesca tornou-se ainda mais polifônica e polissêmica e reflete as tensões do cotidiano 

carioca. Maria Clementina Cunha consegue, nesse trabalho, apresentar o complexo quadro de 

disputas em torno do Carnaval carioca e sua consequente influência para a formação da 

cultura popular, sempre plural e repleta de conflitos internos e externos, avançando sobre as 

primeiras décadas da República. Abriu caminho para inúmeros trabalhos cujos objetos foram 

Carnavais historicizados, localizados em seu tempo e espaço. 

O livro de Leonardo Affonso de Miranda Pereira, chamado Carnaval das Letras
18

, 

trouxe, nesse sentido, outra importante contribuição para nosso entendimento sobre o carnaval 

carioca do final do século XIX. Nele o autor esmiúça, através de contos e crônicas 

carnavalescas, os projetos de intelectuais, literários, jornalistas, poetas, para o Brasil. Estes 

projetos tinham como um de seus principais veículos de transmissão e criação o carnaval. 

Mostra-nos as transformações pelas quais as visões desses intelectuais sobre o carnaval 

passaram ao longo do período. Sua análise detalhada dessas obras literárias dialogou 

constantemente com as formas carnavalescas empreendidas nas ruas, capitaneadas por atores 

que nem sempre compartilhavam das mesmas aspirações dos jornalistas e literatos da Corte. 

Pensando a festa a partir de outra perspectiva, Felipe Ferreira, em um interessante 

trabalho intitulado Inventando Carnavais, aborda os conflitos e tensões no carnaval a partir 

das disputas pelo espaço festivo do centro do Rio de Janeiro, e como o controle desse espaço 

representava mais poder sobre a festa. Com olhar de geógrafo cultural constata que as 

tortuosas e estreitas ruas do centro da cidade favoreceram embates e diálogos, encontros e 

tensões sociais: diferentes atores e objetos entravam em contato nas ruas apinhadas de gente 

no carnaval carioca. O espaço da festa, sobretudo o centro urbano do Rio, na freguesia da 

Candelária, também era um componente que influenciava os rumos da festa. Felipe Ferreira 
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ainda contempla o leitor com capítulos onde analisa o desenvolvimento de outros carnavais, 

que acabariam tendo influência direta nas festas cariocas. São eles os carnavais de Paris e 

Nice no século XIX, que serviriam de modelo para muitos préstitos no período.
19

  

Estas pesquisas demonstram que é possível encarar o carnaval como um objeto de 

estudos histórico e dentro de seu contexto, comportando inúmeros conflitos, grupos sociais 

diversos, projetos variados e múltiplos sentidos.  Essa perspectiva conseguiu aprofundar a 

crítica a uma noção de carnaval atemporal, onde a festa era entendida como um ritual 

universal de inversão e/ou subversão, capaz de ser reconhecido em sociedades distantes no 

espaço e no tempo, mantendo esse mesmo sentido. Compartilhar essa abordagem impedia que 

muitos pesquisadores levassem em consideração a historicidade, os conflitos locais e os 

diferentes significados conferidos pelos sujeitos históricos em cada contexto.
20

 

Obras como as de Maria Clementina Cunha e Leonardo Pereira desconstroem, 

ainda, uma noção de linha evolutiva do carnaval carioca. Para uma historiografia tradicional, 

o carnaval teria tido sua infância com o entrudo (no período colonial), sua adolescência com 

os ranchos e cordões (final do Império e início da República), e sua maturidade com as 

Escolas de Samba (a partir dos anos 1930).
21

 Essa evolução linear traz consigo uma imagem 

de caminho pacífico e retilíneo pelo qual a festa estaria fadada a percorrer, até chegar ao ápice 

evolutivo, representado pelas Escolas de Samba. Essa análise, marcada por uma visão 

apriorística do processo histórico (sabendo qual o resultado antes dele acontecer), impediu 

que, durante décadas, se encarasse o Carnaval como um objeto de estudos relevante e repleto 

de possibilidades e conflitos internos. As disputas foram muitas até que uma ou outra forma 

alcançasse espaço de destaque; várias alternativas foram derrotadas e silenciadas nesse 

caminho, e ainda precisamos conhecê-las melhor. 

Portanto, após ter os caminhos abertos por essas pesquisas, propus para essa 

dissertação uma análise mais detalhada de experiências da população negra do Rio de Janeiro 

no Carnaval e seus embates com outras presenças significativas na festa, destacadamente a 
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imprensa carioca e a repressão policial. Mas como estabelecer contato com esses sujeitos 

muitas vezes menosprezados pelas fontes (e mesmo por historiadores)? 

A valorização da “história vista de baixo”, os questionamentos envolvendo a 

experiência, a vivência das pessoas “comuns” e a crise dos grandes modelos explicativos, 

além da redução na escala de análise, trouxeram à tona reflexões importantes na História 

Política, Econômica e também na História Cultural. Ao longo dos anos 1980, estas reflexões 

dariam frutos importantes para o estudo do passado, como o conceito de Cultura Política.  

O status acadêmico do conceito de Cultura Política foi fruto da produção de dois 

cientistas políticos estadunidenses: Almond e Verba. Suas pesquisas buscavam compreender 

as origens dos sistemas políticos, sobretudo o democrático, em meio ao contexto da Guerra 

Fria
22

. Entre as décadas de 1950 e 1960, sob influências multidisciplinares (com importante 

destaque para a psicologia), Almond e Verba conceituaram cultura política como “a expressão 

do sistema político de uma determinada sociedade nas percepções, sentimentos e avaliações 

da sua população”
23

.  

Segundo esses autores, a utilização da categoria cultura política propiciaria o 

melhor entendimento dos sistemas políticos dos estados nacionais contemporâneos. Por isso 

entendiam e buscavam a caracterização da cultura política nacional, assim como a 

comparação entre elas. Essa perspectiva veio associada a uma tipologia entre as culturas 

políticas. Podemos afirmar que tal tipologia estabelecia uma hierarquia entre as diferentes 

culturas políticas nacionais. A cultura política cívica (com indivíduos atuantes, conquistada 

pelas democracias liberais) representava o modelo ideal, tendo como exemplo máximo a 

cultura política dos Estados Unidos da América. Abaixo dela vinha a cultura política de 

sujeição (estados autoritários, passividade e aceitação) e por fim a cultura política paroquial 

(onde há pouca inserção dos indivíduos do sistema, marcante nas sociedades “tradicionais”).
24

 

Ao longo dos anos 1980, a História Política também abrirá espaço para os debates e 

renovações produzidas a partir da incorporação de novas categorias: etnia, gênero, pacto, 

negociação e a própria categoria de cultura política.  
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Historiadores como Bernstein e Sirinelli irão defender que o conceito de cultura 

política é uma categoria muito útil para entender os comportamentos políticos dos atores 

sociais. Entretanto criticam dois pontos do modelo original de Almond e Verba. 

Primeiramente, rejeitam suas implicações etnocêntricas (presentes na tipologia hierarquizada 

onde a cultura política cívica-democrática seria sempre superior). E recusam a perspectiva 

nacional, “tida como excessivamente generalista a atribuir a todo um povo as características 

de uma mesma cultura política”.
25

 

Segundo Serge Berstein, o conceito de cultura política se inscreve no quadro de 

normas e valores que determinam a representação que uma sociedade faz de si, do seu 

passado e de seu futuro
26

. Ou seja, este conceito busca a “explicação dos comportamentos 

políticos por uma fração do patrimônio cultural adquirido por um indivíduo durante sua 

existência”
27

.  

Então, por que usar este conceito para analisar a participação da população negra no 

carnaval carioca do final do século XIX? Ângela de Castro Gomes nos ajuda a responder: o 

conceito de cultura política nos permite “explicações / interpretações sobre o comportamento 

político de atores individuais e coletivos, privilegiando suas percepções, suas lógicas 

cognitivas, suas vivências, suas sensibilidades (...) segundo seus próprios códigos culturais”
28

. 

Por isso acredito que este conceito é uma importante ferramenta para compreendermos a 

participação no carnaval carioca.  

E por que colocar ao carnaval junto do conceito de Cultura Política como caminho 

para a análise? Pois as festas (sobretudo a carnavalesca) “são sempre recriadas e apropriadas, 

contendo as paixões, os conflitos, as crenças e as esperanças de seus próprios agentes 

sociais”.
29

 Sendo assim os carnavais cariocas entre 1879 e 1888, são palco formidável para a 

visualização das tensões e transformações sociais pelas quais passou o Império Brasileiro. 

Neste palco, que interage com os atores, é possível acompanharmos a vivência de uma cultura 

política cada vez mais voltada para a noção de liberdade encampada por escravos, libertos e 

negros livres pobres, que ao mesmo tempo em que cantavam e dançavam, faziam histórias, 
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 BERSTEIN, Serge. “A Cultura Política” IN: RIOX, Jean-Pierre & SIRINELLI, Jean-François. Para uma 

História Cultural. Editorial Estampa. 1998. p. 351 
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 Idem. Ibidem. p. 359. 
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 GOMES.  op.cit. p. 30. 
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1830-1900. São Paulo: Nova Fronteira, 1999. p. 38. 
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lembravam do passado, pensavam o presente e tentavam implementar seus projetos de 

liberdade, que não necessariamente eram os mesmos de parlamentares, comerciantes, 

jornalistas e policiais. 

Na última década do regime escravista muita coisa mudou e talvez a teatralização, a 

alegria e o deboche carnavalesco sejam um ótimo caminho para olharmos de perto os sentidos 

destas mudanças para a população negra liberta e livre e a população que depois de maio de 

1888 seria ex-escrava, mas não conseguiria apagar da pele o estigma da inferioridade por 

longos anos, e teria que lutar de muitas formas para fazer valer seus projetos de Brasil e de 

cidadania. Através desses sujeitos podemos entender um pouco melhor liberdades que não se 

resumiam ao conceito de liberdade burguesa (liberal) nem ao simples antônimo de escravidão. 

Na tentativa de buscar os variados significados coevos da festa e das relações entre 

os seus diferentes agentes, o caminho inevitável e elementar para o historiador é a imersão 

nos arquivos. Só assim, no contato direto com as fontes, o carnaval deixa de ser encarado 

como uma festa atemporal e milenar e torna-se objeto histórico imbricado em todos os 

aspectos pelas relações sociais, políticas e econômicas de seu tempo. 

Desta forma, busquei variadas fontes para colorir ainda mais esses carnavais. As 

mais volumosas e importantes, sem dúvida, estavam em rolos de microfilmes da Biblioteca 

Nacional no Rio de Janeiro: os jornais da Corte. Através deles, pude encontrar as inspirações 

iniciais da pesquisa. Gazeta de Notícias (1879-1888), Jornal do Comércio (1879-1888), 

Gazeta da Tarde (1882-1888, a partir da direção de José do Patrocínio), foram os periódicos 

analisados metodicamente, ano a ano. Na sessão de obras raras da mesma Biblioteca, analisei 

a Revista Ilustrada de Angelo Agostini (1878-1888), com seus textos e imagens irreverentes e 

críticas. 

As fontes produzidas por esses jornalistas possibilitaram inicialmente a 

compreensão das concepções dos diferentes grupos da imprensa sobre o carnaval e sobre a 

participação da população negra na festa. Ali também estavam presentes as aspirações de 

certas camadas da sociedade carioca acerca da abolição da escravidão, da ordem, da repressão 

policial. Entretanto, também estavam presentes em suas folhas vozes incontroladas, como 
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disse Ginzburg sobre as fontes
30

. Foi através delas que surgiram para mim como problema 

histórico relevante figuras como os diabinhos e os Cucumbis. 

Entre notícias policiais e editoriais sobre a festa apareciam constantemente fantasias 

de diabinho, sempre criticadas e associadas à violência e à degeneração do carnaval. Sua 

presença parecia amedrontar jornalistas e ameaçar “famílias” durante os dias de Momo. 

Constantemente associados com capoeiras e crimes, os diabinhos apareciam muitas vezes nos 

jornais adjetivados como escravos, pretos, pardos e crioulos, mais do que qualquer outra 

fantasia. Esses foliões endiabrados conquistaram espaço nessa pesquisa, que lhe dedica um 

capítulo inteiro, a partir da imagem construída pela imprensa: capoeiras, violentos, crioulos, 

desordeiros. Entretanto, tentaremos ultrapassar esses estereótipos no capítulo Diabos 

Encarnados. 

Também foi por meio dos periódicos que os Cucumbis Carnavalescos despertaram 

minha atenção. Esses grupos carnavalescos passaram, a partir de 1884, a aparecer anualmente 

nos jornais, com mais força e complexidade. Não que inexistissem anteriormente, mas é a 

partir desse período que sua presença é cada vez mais notada e desperta curiosidade da 

imprensa. Eram vistos como grupos africanos no carnaval, contando e cantado histórias de 

áfricas em plena década de 1880. Não poderia deixar de buscar maiores informações e 

possibilidades interpretativas acerca desses grupos de negros e negras que se fizeram 

presentes nos últimos carnavais antes da Abolição – como veremos no capítulo Cucumbis 

Carnavalescos. 

Visando ampliar o conjunto de relatos sobre esses antigos carnavais busquei os 

textos de viajantes, memorialistas e folcloristas. O olhar estrangeiro e distante (comumente 

preconceituoso) dos viajantes que passaram pelo Rio e viveram carnavais na década de 1880 

foi de grande valia para essa pesquisa. Comumente pouco habituados com o funcionamento 

da sociedade carioca, descreviam a festa sem muitas das limitações culturais dos nacionais.  

Pioneiros no registro de práticas culturais, memorialistas e folcloristas produziram 

obras muito úteis para qualquer pesquisador social da cultura. Apesar de suas obras serem 

muitas vezes datadas e marcadas por preconceitos e estereótipos do passado, elas são muito 

valiosas quando historicizamos seus autores, como já nos alertou Thompson.
31
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Além dessa produção jornalística, literária e folclorística, eu buscava fontes que 

possibilitassem analisar outros aspectos das relações sociais no carnaval. Portanto, me dirigi 

aos arquivos policiais do Império. Infelizmente, as fontes relacionadas à movimentação da 

polícia imperial do Rio de Janeiro (entradas e saídas das delegacias, por exemplo) não estão 

organizadas e não foi possível encontrá-las para o período pesquisado.
32

 No Arquivo Nacional 

consultei o GIFI em busca dessas fontes policiais. Com grande dificuldade encontrei esparsos 

registros sobre a polícia, mas nenhum sobre prisões nesse período. 

Entretanto, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro se encontram 

arquivados os livros de matrícula da Casa de Detenção da Corte. Esses grandes livros 

registravam a entrada de detentos diariamente na casa. Abrigava presos que aguardavam 

julgamento e era utilizada para detenções curtas e pequenos crimes. Em suas fichas 

encontramos informações sucintas sobre os detidos, mas que analisadas ano a ano nos 

permitiu ter uma noção mais clara da repressão policial nos dias de carnaval, assim como dos 

sujeitos presentes nas ruas, aqueles mais perseguidos e as mudanças e permanências de 

padrões de participação e repressão ao longo dos dez anos analisados (1879-1888). 

Outras fontes complementares foram utilizadas para enriquecer as análises de cada 

capítulo. No Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro consultei as Atas da Câmara 

Municipal, códices sobre Carnaval e Entrudo, Posturas e Editais, Infração de Posturas e os 

Códigos de Posturas Municipais de 1854 e 1893. No Museu da Justiça recorri ao famigerado 

processo criminal contra Adolpho Ferreira Nogueira, o Adolpho Mulatinho, por homicídio no 

carnaval de 1885.
33

 

Muitas imagens recolhidas em revistas e livros, além de fotografias de Cristiano Jr 

serviram como fontes significativas dessa pesquisa. Possibilitaram não apenas ilustrar, mas, 

sobretudo, analisar mais profundamente variados elementos da festa e da sociedade carioca. 

A compreensão de muitas dessas fontes não seria completa sem a utilização de 

mapas do Rio antigo. Utilizei, com apoio e ajuda da professora Maria Clementina Cunha e do 

Cecult (Centro de Pesquisa em História Social da Cultura/IFCH/UNICAMP) os mapas 

desenvolvidos por eles, baseados na coleção de mapas desenhados por Edward Gotto – do 

Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.   
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Após recolher, tratar e pensar sobre todas essas fontes e questões, restava 

empreender a redação da dissertação. Em busca da melhor forma de transmitir os resultados 

da pesquisa, estabeleci uma divisão em quatro capítulos. O primeiro, chamado Páginas 

Carnavalescas, tem como foco principal a relação da imprensa com o carnaval. Os debates 

em torno do entrudo, da abolição da escravidão e dos projetos modernizadores para a nação se 

destacam, lado a lado com as representações jornalísticas do carnaval do “Zé-Povinho”, os 

desqualificados foliões cariocas. 

No capítulo dois, Prisões Momescas – dos Jornais à Casa de Detenção, pretendi 

empreender uma analise mais detalhada da repressão sobre as práticas carnavalescas da 

população negra do Rio. Para tanto utilizei os registros de crimes e prisões nos jornais, para, 

num primeiro momento, mapear a imagem desses foliões nas folhas diárias: suas fantasias, 

cores, motivos. Em seguida, a partir das fontes do Arquivo Público do Estado do Rio de 

Janeiro, os Livros de Registro da Casa de Detenção, busquei a repressão policial ao longo da 

década compreendida entre 1879 e 1888. Assim pude estabelecer padrões, permanências e 

transformações, além de discutir questões relativas a questões raciais e diferentes espaços 

festivos na cidade. 

Em seguida, as páginas são tomadas pela figura dos Diabos Encarnados. Esse 

capítulo tem como objetivos principais: 1) entender o processo de criação de imagens e 

estereótipos por parte da imprensa sobre a fantasia de diabinho, que genericamente foi 

associada a imagens de violência, crime e medo nos dias de carnaval; 2) pensar sobre a prática 

desses diabinhos por parte da população negra da cidade, levando em conta os variados usos 

dessa fantasia como caminho para uma atuação individual e autônoma na festa. 

Para concluir, buscaremos entender a ação coletiva de sujeitos socialmente 

reconhecidos como negros nos dias de carnaval. Os Cucumbis Carnavalescos nos 

possibilitam pensar sobre a formação de grupos e identidades baseadas em imagens de áfricas 

e de um passado comum em meio aos carnavais da década de 1880.  

Acredito que dessa forma foi possível compor um quadro amplo dos carnavais 

cariocas da década de 1880, capaz de levar em conta diferentes olhares sobre a festa e sobre 

os processos sociais em curso. Imprensa, viajantes, folcloristas, polícia, diabinhos e Cucumbis 

representam vários caminhos de ação nesse cenário conflituoso. Nas páginas que se seguem 
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eles ganham vida em busca de seus projetos, muito diferentes entre si, mas que compartilham 

a urgência de se debater autonomias e liberdades através do carnaval. 
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I - Páginas Carnavalescas 

As ruas do município neutro, Corte do Império do Brasil, estavam diferentes. A visão 

ainda pouco acostumada às peculiaridades de terras brasileiras fez o viajante norte-americano 

se assustar com o cenário do Rio de Janeiro nas primeiras semanas de março de 1886. Frank 

Vincent passaria 20 meses “rodando” a América do Sul, passando pelas principais cidades do 

continente.
34

 

No Rio de Janeiro, participou da maior “street scene” da cidade: o carnaval. 

Estandartes, bandeiras, lanternas coloridas e plantas vestiam as ruas para a festa. Seu olhar, 

literalmente estrangeiro, pode nos fornecer importantes pistas e variadas questões do carnaval 

das ruas do Rio na última década de vigência da escravidão no Brasil. 

Na terça-feira de carnaval, 09 de março de 1886, nosso visitante assiste à passagem 

da “grande procissão do carnaval” pela Rua do Ouvidor. Em suas palavras, era uma procissão 

convencional – com bandas militares à cavalo, damas e cavaleiros do século XVII, 

representações de eventos políticos recentes – e não chamou muito sua atenção. Apenas um 

dos carros lhe pareceu digno de menção; este foi um grande sucesso nas ruas. O carro 

representava uma montanha, 

 

―no topo da qual quatro negros estavam empenhados em cantar e jogar cartas. Dois senhores de 

escravos se esforçavam para escalar a montanha na perseguição aos negros, mas no momento em 

que eles estavam próximos de alcançar o topo, as efígies de dois famosos abolicionistas saltavam 

das profundezas, e os desbaratados senhores escorregavam mais uma vez para o pé da 

montanha‖
35

.  
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Este carro de ideias
36

, intitulado Glória aos Abolicionistas, fechava o préstito dos 

Democráticos. Na Revista Ilustrada este carro foi vangloriado e sua cena foi descrita assim:  

 

No alto de uma montanha alguns pretinhos, cantavam um hino à liberdade, acompanhado de um 

batuque característico. Quando eles iam mais elevados, dois vultos que estavam no sopé da 

montanha, e que se celebrizaram pelas suas opiniões escravocratas, avançavam, furiosamente, 

com o fim de se apoderarem das peças. Mas no momento em que tocavam o alto da montanha, 

surgiam-lhes face a face inopinadamente, as figuras de Joaquim Nabuco e de José do Patrocínio, 

obrigando-os a descer, espavoridos.
37 

 

Na Gazeta da Tarde, os versos que compunham essa alusão foram transcritos como 

uma ode ao movimento abolicionista. Neles os democráticos se afirmam foliões, mas que 

também têm “muito brio e corações”, e que por isso dão à turba, além das desejadas 

gargalhadas, cenas da sociedade “que ainda quer tolher o passo à liberdade”. Assim narram a 

situação: 

 

Olhai: sobe a montanha um grupo de proscritos 

Rufando, a batucar, ao som de agudos gritos, 

Procurando abrandar da vida amargos travos, 

Deixando por um momento o seu viver de escravos. 

Porém, fatalidade! Os belzebus da terra, ai 

Armadores de grilhões, lá vão galgando a serra 

E escutam já de perto o canto da desgraça 

Que a dois mil anos sai do peito de uma raça!
38
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Mas eis que surgem os “intrépidos heróis”: Joaquim Nabuco e José do Patrocínio! 

Eles obrigam os “maus irmãos” (escravocratas), “em nome do civismo”, a se arriscarem “nas 

faces de um abismo”. Esse carro evolui sob uma tempestade de aplausos, e os democráticos, 

antevendo tal sucesso, concluem versando: 

 

Pois bem! Vós que aplaudis com palmas e com flores 

As sátiras alegres, deixai que esses horrores, 

Deixai que a corrupção, deixai que todo mal 

Espume à vergastada, em nosso carnaval, 

E os sons ouçam-se bem do canto da desgraça 

Que a dois mil anos sai do peito de uma raça!
39

 

 

Todas as afinidades entre a Revista Ilustrada, a Gazeta da Tarde e outros periódicos 

e as grandes sociedades carnavalescas do Rio são realçadas aqui pelo entusiasmo da descrição 

dessa “chave de ouro” que fecha o carnaval de 1886.  Para eles, jornalistas e foliões distintos, 

os heróis da luta pela liberdade, eram representados por Nabuco e Patrocínio e os horrores da 

escravidão deveriam sucumbir às chibatadas do carnaval – do nosso carnaval: o carnaval das 

grandes sociedades. 

Contudo, para Frank Vincent o carnaval estava nas mãos de outras pessoas: 

 

―Em toda parte predominavam negros e mulatos. O prazer infantil e a extraordinária alegria 

desses participantes, animados pelo álcool, e persistentemente mantidos durante toda a noite, é 

sem dúvida a mais notável  característica do carnaval do Rio.‖
40
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Quais carnavais teriam o poder de fazer “espumar à vergastada” os horrores dessa 

sociedade escravista? Eram muitas máscaras dotando de vários sentidos os carnavais que 

coexistiam nas ruas do Rio de Janeiro  

Grande confluência de formas, sentidos, significados. A polifonia e a polissemia 

caracterizam a atuação dos múltiplos sujeitos sociais na festa.
41

 Para muitos jornalistas, 

literatos e foliões coevos a festa carnavalesca daqueles tempos era cindida, numa dicotomia 

quase óbvia: de um lado (numa escala evolutiva, o lado inferior) estava o “Entrudo”, com suas 

práticas “bárbaras”, “atrasadas” e “perigosas”. Do outro lado (na parte superior da escala 

evolutiva carnavalesca) estava situado o “Carnaval”, representado pelas grandes sociedades, 

com seus préstitos de inspiração veneziana e parisiense.  

Esse embate foi durante muito tempo respaldado pela historiografia sobre o tema, 

que, acreditando nessa fictícia dicotomia, perdeu a dimensão plural e conflituosa do carnaval 

neste período. Sob a alcunha pejorativa e generalista de Entrudo, múltiplas formas de brincar 

o carnaval foram niveladas, e seus sujeitos silenciados. Contudo, mais recentemente, 

importantes pesquisas foram desenvolvidas buscando superar a visão linear e evolutiva do 

carnaval. Este trabalho pretende seguir e avançar pelas trilhas abertas por historiadores como 

Maria Clementina Pereira Cunha e Leonardo Afonso Pereira, atuais referências cruciais sobre 

o tema
42

. Suas obras possibilitaram mais questionamentos e descortinaram caminhos para 

estudarmos essa festa que se tornaria símbolo nacional ao longo do século XX, mas que 

enfrentaria intensos conflitos nesse percurso. 

Pretendo nestes próximos capítulos me aproximar da experiência da população negra 

– escrava, liberta e livre – nos carnavais da década que precedeu a abolição da escravidão. 

Apesar de estarem presentes nas obras supracitadas, acredito que temos ainda muito que 

entender sobre as formas de participação desses sujeitos numa festa em que a ideia de 

liberdade – e também sua prática – era disputada e discutida no auge dos movimentos 

abolicionistas, em suas mais amplas frentes. 

Entretanto, primeiramente devemos entender melhor quais as relações, aproximações 

e conflitos existentes entre uma de nossas principais fontes – os jornais e seus jornalistas – e a 

festa carnavalesca. Por isso nesse capítulo iremos nos debruçar brevemente sobre a relação 

dos jornais e jornalistas da Corte com o Carnaval, pensando suas afinidades com certos 
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modelos para a festa e a construção de imagens sobre o carnaval de rua e seus agentes, 

genericamente chamados pela imprensa de “Zé-Povinho”. 

*** 

Para se compreender de forma mais abrangente o processo abolicionista e os projetos 

para a nação que se enfrentavam no final do século XIX no Rio de Janeiro, é ainda necessário 

o estudo mais atento sobre a atuação das elites intelectuais na festa que pretendiam eleger 

como nacional e sua relação conflituosa com as práticas carnavalescas com predominância de 

escravos, libertos e negros livres. 

O ponto de partida para esse capítulo (e mesmo para essa dissertação) são os jornais 

da cidade. Como diria o nostálgico Policarpo, personagem de Machado de Assis, narrador de 

sua série de crônicas BONS DIAS!, 

 

Jornal antigo é melhor que cemitério, por esta razão que no cemitério tudo está morto, enquanto 

que no jornal está vivo tudo. Os letreiros sepulcrais, sobre monótonos, são definitivos: aqui jaz,  

aqui descansam, orai por eles! As letras impressas na gazeta antiga são variadas, as notícias 

parecem recentes; é a galera que sai, a romaria de amanhã, uma explicação, um discurso, dois 

agradecimentos, muitos elogios; é a própria vida em ação.
43

 

 

Policarpo saudava os velhos tempos e velhos jornais, que para ele já não voltariam. 

Mesmo assim sua inflamada defesa de jornais antigos nos ajuda a pensar como essas gazetas 

estavam dialogando com os mais variados debates experimentados no dia-a-dia da cidade. Os 

jornais da Corte na década de 1880 tiveram profunda ligação com o carnaval. Seja porque 

muitos de seus autores eram membros das Grandes Sociedades Carnavalescas, seja porque 

adquiriram grande prestígio e importância na própria legitimação da festa e de muitos 

grupos
44

, os jornais são uma fonte riquíssima para o estudo do carnaval. 

Segundo José Murilo da Carvalho, “o Império foi o período da história brasileira em 

que a imprensa foi mais livre [e] os jornalistas lutavam na linha de frente das batalhas 
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políticas e muitos deles eram também políticos”
45

. A imprensa representava, segundo 

Carvalho, um fórum alternativo para a Câmara e o Senado, sendo um dos principais canais de 

manifestação da opinião pública. 

À medida que o século XIX se aproxima de seu fim, como já demonstrou Cunha, 

percebemos, através dos textos nos jornais (e da atuação de autoridades policiais), um 

recrudescimento das críticas e da repressão ao jogo do entrudo no Rio de Janeiro.
46

 Em 9 de 

março de 1875, em consonância aos apelos de importantes membros do mundo das letras e 

das Grandes Sociedades Carnavalescas, a Câmara Municipal da “muito leal e heroica cidade 

de S. Sebastião do Rio de Janeiro” reforça a proibição do jogo do entrudo, expandindo o texto 

do código de posturas municipais de 1854. 

O parágrafo 2º do título 8º do referido código de 1854 afirma que: 

 

―Fica proibido o jogo do entrudo dentro do município: qualquer pessoa que jogar incorrerá na 

pena de 4$ a 12$000 rs, e não tendo com que satisfazer, sofrerá de 2 a 8 dias de prisão. Sendo 

escravo sofrerá 8 dias de cadeia, caso seu senhor o não mande castigar no calabouço com cem 

açoites, devendo uns e outros infratores ser conduzidos pelas rondas policiais à presença do juiz, 

para os julgar à vista das partes e testemunhos que presenciarem a infração. As laranjinhas de 

entrudo, que forem encontradas pelas ruas ou estradas, serão inutilizadas pelos encarregados das 

rondas. Aos fiscais com seus guardas também fica pertencendo a execução desta postura‖
47

 

 

Contudo, vinte anos depois, parecia urgente à Câmara Municipal aprovar novas 

especificações sobre o combate ao entrudo.  Assinado pelo presidente interino, Adolpho 

Bezerra de Menezes, é publicado o seguinte edital em 1875: 

 

A disposição do §2º tit. 8º sec. 2º do código de posturas, que proíbe o jogo do entrudo, fica 

extensiva aos que lançarem sobre os transeuntes ou pessoas que se acharem as janelas de suas 

casas, água ou qualquer outro liquido, ainda que aromáticos, por meio de seringas ou tubos; aos 

                                                           
45

 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem/Teatro de Sombras. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003. 
46

Ver também CUNHA. Ecos da folia... op. cit. 
47

 Código de posturas municipais 1854, Rio de Janeiro, Typ. 2 de dezembro. Biblioteca do Arquivo Geral da 

Cidade do Rio de Janeiro. 



 

34 
 

que servirem-se para esses divertimentos de quaisquer pós; finalmente aos que atirarem para a 

rua ou desta para as casas estalos fulminantes.
48

 

 

Em meados da década de 1870, os ilustres vereadores acharam melhor pormenorizar 

o que deveria ser combatido. O que ressalta a popularidade e força de tais práticas, resistindo 

por tanto tempo à letra da lei. 

Estaria terminantemente proibido jogar líquidos, mesmo que aromáticos, fazer uso de 

seringas ou tubos, pós (como farinha e polvilho) e de “estalos fulminantes”. Outro ponto 

merece destaque na redação do edital: é proibido utilizar tais expedientes para acertar pessoas 

em suas janelas e sacadas, e destes para acertar os foliões que estão nas ruas. 

Tais proibições mostram como o carnaval das ruas estava repleto de práticas que não 

agradavam a todos. As brincadeiras mais comuns, mesmo em finais do século XIX, ainda 

consistiam em correr pelas ruas, munido de vasto suprimento de limões de cheiro recheados 

de líquidos diversos. Essa era a principal artilharia carioca: pequenas bolinhas de cera fina, 

com líquidos que iam de água perfumada a água suja. Além dos ataques de limões, seringas e 

tubos eram muito usados para arremessar água sobre os foliões. Alguns, mais exagerados, 

jogavam baldes e bacias com líquidos de suas sacadas para as ruas. A grande diversão, 

realmente, era não permitir que ninguém ficasse seco. Para completar o Entrudo, depois de 

devidamente molhado, o folião geralmente era alvejado por variados pós: polvilho, farinha, 

café, etc. Na guerra do entrudo raramente alguém saía ileso.  

Apesar dessa aparente comunhão festiva, mesmo o entrudo preservava hierarquias e 

distinções. O entrudo familiar, praticado no interior das casas abastadas, ou quando 

empreendido das sacadas chiques da Rua do Ouvidor, eram bem mais tolerados. Enquanto os 

líquidos e pós arremessados nos ruas, pelo povo “desqualificado” era severamente perseguido. 

Sendo assim, com tamanha força e difusão, o entrudo gerava muitos dividendos 

também para os comerciantes da cidade. Conseguiriam os nobres vereados fazer valer seu 

intento, de proibir tais práticas? Como nos mostrou Cunha, a recorrência de editais proibindo 

o entrudo avança até as décadas iniciais do século XX, atestando sua força e popularidade.  
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Entretanto, parece que mesmo os vereadores daqueles tempos, melancolicamente, 

entenderam que o jogo das molhadelas ainda teria vida longa na Corte. No códice 40-3-86, do 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, sob o nome de Carnaval e Entrudo, encontramos 

o arquivamento, feito pela Câmara Municipal, de quase trinta anúncios de jornais no ano de 

1882. As propagandas vendiam principalmente instrumentos para que os foliões 

descumprissem o edital de 09 de março de 1875: 

 

―Limão de borracha a 600rs., a dúzia, nas casas da Cotia rua da Uruguaiana, n. 136 e da moura 

rua da alfândega n. 121 A. [03/02/1882] 

Carnaval. Grande empório das bisnagas. Preços sem rival. 49 rua dos Ourives 49. [04/02/1882] 

Bisnagas. Vende-se por atacado e varejo, pelo preço da fabrica. 87 rua da carioca 87. 

[03/02/1882] 

Grande empório de bisnagas. Por atacado e a varejo. Importante sortimento de bisnagas para 

todos os preços e com perfumes delicados, que não fazem mal aos olhos a nem estragarão os 

vestidos. Largo de S. Francisco de Paula n. 14. [03/02/1882] 

Bisnagas. Ainda restam mais de mil bisnagas para vender-se, rua dos Ourives, n. 115. Fazenda 

mais bonita e mais perfeita que tem no mercado; só vendo-se é [rasgado] [04/02/1882] 

Bisnagas. Bisnagas. Novidade junto ao coreto da rua de Gonçalves Dias vende-se por preços 

admiráveis, no Guimarães barbeiro. Bisnagas. [04/02/1882] 

1,000 dúzias. Limões de cheiro. Vendem-se; na rua do hospício n 145, sobrado. [04/02/1882] 

Bisnagas, o que há de bom, rua do Ourives, charutaria do Madruga. Bisnagas. [06/-2/1882]
49

 

 

Bisnagas, limões de cheiro, seringas, eram anunciadas abundantemente nos grandes 

jornais da Corte, do Jornal do Comércio até a Gazeta da Tarde. Lado a lado com anúncios de 

aluguéis e venda de fantasias variadas, os periódicos anunciavam o aluguel de sacadas na Rua 

do Ouvidor para as famílias abastadas acompanharem a passagem dos préstitos sem precisar 

esbarrar com o “Zé-Povinho”. 

É muito provável que o recolhimento dessas propagandas visasse à aplicação das 

multas previstas nos editais. Destaco que, tais anúncios refletem os grandes lucros 
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possibilitados pelos dias de Momo para muitos comerciantes. As mais variadas lojas se 

revestiam de artefatos carnavalescos – não apenas as mais chiques casas da Rua do Ouvidor, 

mas também barbearias, charutarias – e, aquelas com condições financeiras, recorriam às 

folhas diárias para divulgar seus produtos. Por conseguinte, combater o entrudo pressupunha 

se chocar também com interesses comerciais de grande parte da praça do Rio de Janeiro. 

Por isso, quando em 1880, a Câmara Municipal aprovou a postura que impedia as 

lojas comerciais de abrirem suas portas aos domingos e dias santificados, trinta e dois 

comerciantes, com seus estabelecimentos situados todos na área central da cidade, sendo a 

maioria nas ruas da Uruguaiana, Alfândega, Ouvidor e Constituição, reivindicaram uma 

licença especial para abrirem suas lojas no domingo de carnaval. Seu argumento era simples: 

como em todos os anos passados, estes comerciantes encomendaram da Europa “avultadas 

quantidades de artigos para o carnaval, e por estes pagaram ao governo elevadíssimos 

direitos”; como eles encomendaram os produtos antes da postura ser aprovada, sustentam que 

não podem arcar com o prejuízo, visto que o “Domingo de carnaval é o dia de mais influência 

e único no ano para a venda dos mesmos artigos”.
50

 

Os próprios comerciantes utilizam o argumento da importação de costumes e 

instrumentos para civilizar a festa como justificativa para a permissão de seu trabalho no 

Domingo. Obviamente grande parte das seringas, cera, máscaras, fantasias, “estalos 

fulminantes”, confetes e serpentinas vendidos nessas lojas não vieram do outro lado do 

Atlântico. Contudo, esses comerciantes se apropriam do discurso pedagógico e civilizador das 

elites intelectuais para alcançar seu objetivo. 

A postura sofreu tantos ataques e críticas que o vereador Gervacio Mancebo propôs o 

seguinte na 39ª sessão da Câmara, em 28/01/1880: 

 

―tendo a proposta sobre o fechamento das portas dado lugar a várias reclamações por parte do 

comércio, e a judiciosas observações da imprensa, parecendo que não tem ela produzido as 

vantagens e os bons resultados que a Illma. Câmara esperava, quando a elaborou; proponho que 

se revertam todas as reclamações e papéis concernentes a esta questão ao Sr. Vereador Soares, a 
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fim de, revendo a referida postura, formulá-la  de acordo com os interesses do comércio e da 

população d‘esta cidade‖
51

 

 

E na 40ª sessão, ocorrida em 13 de fevereiro de 1880, o Ministério do Império remete 

à Câmara Municipal: 

 

―cópia do ofício da Junta Central acerca da postura que manda fechar as portas dos 

estabelecimentos comerciais nos domingos e dias santificados. Posta em discussão esta portaria, 

o Sr. Vereador João Francisco Soares, apresentou a seguinte proposta: 

‗Indico que, por parte desta câmara se oficie ao Sr. Ministro do império, propondo a suspensão 

da execução da postura sobre o fechamento das portas‘. Rio, 13 de fevereiro de 1880. João 

Francisco Soares‘‖
52

 

 

Os lucros dos próximos carnavais estariam garantidos. Os comerciantes poderiam 

continuar vendendo suas bisnagas, seringas, limões de cheiro e fantasias legalmente nos anos 

vindouros. Já os vereadores sofreram pressões dos dois lados. Primeiro daqueles que 

pretendiam, através da força da lei, limitar o acesso às “armas” dos que se entrudavam. Na 

outra frente estavam os comerciantes da praça do Rio de Janeiro, que investiam anualmente 

em produtos carnavalescos e por eles pagavam impostos, e não aceitavam perder esta grande 

oportunidade de negócio. 

Não tendo “produzido as vantagens e os bons resultados” que a Câmara esperava, a 

postura foi cancelada e a situação delicada dos vereadores evidenciada: viviam entre o desejo 

civilizatório, ordem do dia na capital do império naqueles tempos, que tinha nos periódicos da 

Corte seus representantes mais empedernidos, e a fúria dos interesses locais, que não 

aceitavam ver diminuídos os seus direitos (e privilégios), além da dependência dos impostos e 

pagamentos de licenças, cruciais para manutenção das despesas da casa.  
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Abolição e carnaval  

No desenvolvimento da imagem “perigosa” do entrudo e na exigência constante de 

sua extinção, a imprensa ocupou papel de destaque. Usando argumentos científicos (como por 

exemplo, dizendo que a água e as imundices ajudariam na propagação de epidemias de febre 

amarela) e sociais (“as classes perigosas”)
53

, muitos jornalistas pediram a proibição do 

entrudo e as autoridades policiais, muitas vezes afinadas com esse discurso, publicaram uma 

série de editais proibindo sua prática e a câmara dos vereadores tentou impedir a difusão de 

seus principais instrumentos (como vimos a pouco). 

Mas não era o caso de simplesmente proibir o jogo popular. Segundo Cunha, estes 

intelectuais possuíam um programa de civilizar o Brasil que também passava por novas 

formas de se brincar o carnaval: era preciso importar o Carnaval europeu para substituir o 

entrudo. O carnaval, de inspiração veneziana, representaria o progresso, o novo, o moderno, 

enquanto o entrudo representaria o atraso, o antigo, o colonial – não cabia mais na sociedade 

brasileira que esses grupos urbanos pretendiam criar.
54

 

Percebemos aqui uma clara disputa pelo símbolo Carnaval: uma luta simbólica para 

impor a definição do mundo social, como diria Bourdieu
55

. Dominar o poder simbólico era 

fundamental nessa disputa, pois deter esses símbolos significava a chance de construir a 

realidade a partir de seus interesses.  

Por conseguinte, muitíssimos contos e artigos de jornal foram publicados declarando 

a morte do Entrudo, sua derrota frente ao Carnaval, a ridicularização de suas formas e 

daqueles que a praticavam
56

. Em contra partida vemos a crescente valorização por parte dos 

jornais das Grandes Sociedades Carnavalescas. Estes grupos, surgidos em meados do século 

XIX, e que atingiram seu auge a partir de 1870, representavam e atuavam com base em 

projetos modernizadores muito semelhantes aos defendidos por boa parte dos jornalistas e 

literatos – também pudera, muitos de seus membros eram jornalistas e literatos. Portanto, é 

importante analisarmos quais as inspirações e modelos que pautavam a atuação social desses 

jornalistas em finais do século XIX e que se estenderiam aos dias de carnaval. 

*** 
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Os últimos anos da escravidão no Rio de Janeiro marcaram um período fundamental 

nos debates acerca da redefinição das regras de convivência social. Grande parte dos novos 

grupos urbanos, sobretudo oriundos das profissões liberais, ao mesmo tempo em que, em sua 

maioria, defendiam o fim da escravidão, temiam as consequências de uma abolição que não 

preparasse os escravos para a vida em liberdade; era preciso torná-los “dignos” e capazes de 

viver em liberdade. Portanto, era preciso fazer a abolição juntamente com o “progresso”: criar 

um país moderno, livre, que ensinasse aos negros como se portar na nação civilizada
57

. 

A crença no progresso teve um papel muito importante na formação desses grupos 

urbanos brasileiros ao longo do século XIX. Esses grupos, que pretendiam reformar a 

sociedade, buscaram conceitos úteis aos seus propósitos, principalmente na Europa. 

Entretanto, como chama atenção Richard Graham, não podemos chamá-los de alienados ou 

simples plagiadores de pensadores europeus
58

. Os “partidários da modernização” do Brasil 

possuíram critério seletivo, escolheram as ideias que mais se aproximassem dos efeitos 

desejados, utilizaram certos pontos e deixaram outros de lado. 

Uma das correntes mais presentes nos textos jornalísticos era inspirada pelo inglês 

Spencer. Ele reunia a ideia de progresso, ciência e industrialização, sintetizando-as com o 

evolucionismo social. Suas ideias foram bem recebidas por muitos daqueles que pretendiam 

reformar a sociedade brasileira. Richard Graham chama atenção para a utilidade dessas ideias 

contra o tradicionalismo: antigas crenças religiosas e práticas econômicas arcaicas deveriam 

ser superadas. Somente dessa forma o Brasil poderia continuar progredindo
59

. 

A ideia de progresso inspirada por Spencer esteve no Brasil diretamente associada à 

forma como se concebeu a nação. Como afirma Roberto Ventura, a nação seria, nessa 

concepção, o resultado da progressiva transformação das matrizes europeias pela ação do 

meio ou da mistura de raças. Para o autor, essa “tropicalização das formas europeias” esteve 

num lugar central na constituição da visão da elite intelectual brasileira no final do século 

XIX. Serviu de base para o fortalecimento de teorias climáticas e raciais, que reduziam a 
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cultura a fatores naturais, como o clima e a raça, colocando em segundo plano os conflitos 

sociais, culturais e as singularidades históricas
60

. 

Por conseguinte, a partir da década de 1870, principalmente, haverá uma gradual 

incorporação do negro e do escravo na literatura e na cultura. Entretanto, isso acontecerá de 

forma ambígua. Ao mesmo tempo em que se reconhece a participação do negro na construção 

da nação e a defesa da emancipação por grande parte dos literatos, as visões racialistas e as 

teorias de inferioridade das raças ganham espaço. A partir de uma visão eurocêntrica, muitos 

intelectuais irão entender o elemento negro como causa dos problemas sociais enfrentados 

pelo Brasil. Daí o crescimento de muitas propostas de imigração europeia para que, através da 

miscigenação, aos poucos se embranquecesse a nação
61

. A presença negra no Brasil deveria 

estar localizada em espaços determinados, geralmente no passado, tendo suas práticas 

folclorizadas.
62

 

A imprensa apresentar-se-á como um dos espaços mais férteis para as discussões 

acerca desses temas: progresso, civilização, liberdade e nação, entre outros. Os textos 

publicados na Gazeta de Notícias, na Gazeta da Tarde e na Revista Ilustrada, trazem a tona 

essas discussões, colocando em destaque a questão do abolicionismo e qual o papel que 

senhores, intelectuais e escravos deveriam assumir nesse processo. Nos dias de carnaval, esses 

periódicos não furtar-se-ão em expor seus projetos também para os rumos da festa nesse 

contexto. 

Esses três órgãos da imprensa carioca possuíam estreitas relações com os 

movimentos abolicionistas, principalmente aqueles de viés mais moderado e legalista. A 

Gazeta de Notícias foi a primeira grande folha diária a defender o abolicionismo. Havia sido 

fundada em 1876 por Ferreira de Araújo, e representou correntes abolicionistas mais 

moderadas, contudo, ainda publicava anúncios de escravos fugidos, aluguel e venda de 
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cativos, pois dependia de anunciantes.
63

 Segundo Nelson Werneck a Gazeta de Notícias “era, 

realmente, jornal barato, popular, liberal, vendido a 40 réis o exemplar”
64

. 

 A Gazeta da Tarde, propriedade de José do Patrocínio a partir de 1882,  abertamente 

apresentava maior identificação com os abolicionistas atuantes na imprensa e na esfera 

política
65

. Em sua redação havia sido fundada em 1883 a Confederação Abolicionista. Por 

conta dessa afinidade ideológica, não aceitava a publicação de anúncios de escravos fugidos, 

ou de aluguel ou venda de cativos.  

A Revista Ilustrada era propriedade de Angelo Agostini, artista abolicionista 

renomado no Rio de Janeiro. Fundada em 1876, a Revista Ilustrada atingiu logo grande 

popularidade, e consegui manter sua independência dos anunciantes, desfrutando de liberdade 

significativa ao abordar temas políticos cruciais do império.
66

 A atuação de Agostini no 

movimento abolicionista do Rio de Janeiro foi marcante, assim como as páginas de sua 

revista. Segundo Balaban: 

 

Foi incansável no tematizar a questão da liberdade de culto, questões relativas à definição de 

direitos e deveres civis. Abordou o problema das epidemias. Nessas questões, pulsava com força o 

tema, e o problema, da escravidão.
67

 

 

Abordava os temas mais sérios pela via do humor e foi descrito por José do 

Patrocínio como o “poeta do lápis”. O que lhe tornava poeta eram as “musas” por ele 

cultuadas: justiça, fraternidade e liberdade. Assim, não importava se o instrumento usado era 

menos nobre para a época (o lápis), “culto a tão elevadas musas garantia o lugar de Agostini 

entre grandes cultores da arte poética”, como afirmou Balaban.
68

 Por esse motivo suas 

ilustrações estarão presentes como fontes nos diferentes capítulos dessa dissertação. 
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Apesar de obviamente apresentarem conflitos internos e diferenças entre si, esses três 

órgãos da imprensa carioca possuíam características ideológicas bem próximas àquelas 

defendidas pelos principais abolicionistas atuantes na cidade do Rio. Se nos aproximarmos do 

pensamento dos dois personagens protagonistas do carro de ideias que ilustrou o início desse 

capítulo – Joaquim Nabuco e José do Patrocínio –, poderemos entender mais nitidamente essa 

relação entre abolicionismos e imprensa e como isso se desdobrava nos dias de carnaval. 

Joaquim Nabuco e José do Patrocínio foram os principais representantes de um 

abolicionismo chamado por grande parte da historiografia de paternalista-reformista
69

, na 

cidade do Rio de Janeiro. Segundo Ricardo Salles, defendiam uma ordem social pós-

escravista que buscasse a constituição de uma cidadania democrática com a incorporação de 

ex-escravos e demais excluídos
70

. E esse processo deveria ser controlado pelos membros mais 

ilustres do movimento, através da imprensa e do parlamento. 

A postura política de Nabuco é esclarecedora nesse sentido. A escravidão era uma 

“mancha” que impedia o país de se aproximar do progresso e da civilização. Logo era um 

ferrenho defensor da emancipação, contudo, acreditava que ela deveria vir através de uma lei 

do Parlamento. Nabuco fazia sua propaganda abolicionista para os senhores, através da 

tribuna parlamentar e através da imprensa, por meio de conferências e comícios, mas jamais 

incitou a revolta escrava. Defendia uma abolição dentro da ordem, coisa que os escravos não 

estariam preparados para empreender
71

. 

Seu projeto abolicionista possuía um caráter nitidamente pedagógico em dois 

aspectos: 1) pretendia ensinar aos senhores a importância da abolição para o crescimento do 

Brasil; 2) ensinar aos escravos como se portar em sua nova condição de livres e cidadãos. 

Essa postura paternalista – fazer a abolição pelos escravos, pois esses eram incapazes, 

precisavam de tutela, proteção e representação – se associava ao caráter reformista das 

propostas de Nabuco. Ele pretendia transformar as relações de trabalho rumo ao trabalho 

livre; pretendia criar uma lei agrária para dividir terras improdutivas entre os ex-escravos; 

incentivar a imigração de europeus para que as tensões raciais fossem amenizadas. Todas 

essas medidas visavam a transformação sem convulsões sociais, sem revoltas ou 

derramamento de sangue. 
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Essa postura era muito semelhante à defendida por José do Patrocínio, que, apesar da 

maior radicalização empreendida por ele nos anos de 1887 e 1888 (através do apoio a fugas e 

acoitamento de escravos), tinha na base de seu pensamento um processo de abolição gradual, 

cautelosa e harmônica, preservando o controle social sobre o processo e tutelando os cativos 

até alcançarem o trabalho livre.
72

 

Contudo, como ressalta Ricardo Salles, apesar do caráter legalista de grande parte do 

movimento abolicionista, como no exemplo de Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, “nada 

autoriza uma leitura [desse] abolicionismo como um movimento conservador, que estivesse 

buscando se antecipar a uma temida revolução popular”. É preciso lembrar que o 

abolicionismo propunha a destruição de um regime secular e a construção de uma nova 

sociedade, buscando incorporar a herança da parte excluída do velho mundo que se desfazia
73

. 

Como fica evidente ainda nos dias de hoje, a visão de uma sociedade mais inclusiva, 

com uma cidadania democrática, que incorporasse os excluídos foi derrotada por uma visão 

de nação que reforçou muitos produtos da escravidão: o monopólio da terra, a exclusão social 

da maioria da população e um mecanismo de mobilidade social excludente que possibilita a 

ascensão de poucos
74

. 

Mas esse futuro não era conhecido na década de 1880. Ali, em meio a todas essas 

discussões, abolicionistas, elites intelectuais e escravos, libertos e negros livres irão se 

encontrar nas ruas ao longo do carnaval carioca.  

Ao ler os jornais nos dias de carnaval neste período, percebemos que houve outra 

frente de atuação para os grupos que pretendiam modernizar o Brasil, aumentando a 

velocidade do que eles entendiam como progresso: a festa carnavalesca se tornou palco de 

projetos pedagógicos para “ensinar o povo” o que era Carnaval, mas também ensinar como 

deveriam se portar na sociedade nos demais 362 dias do ano. Esses projetos se apresentam de 

forma muito clara em duas frentes: os jornais e as Grandes Sociedades Carnavalescas.
75

 

Os préstitos das Grandes Sociedades, inspirados no carnaval europeu, pretendiam 

“ensinar” ao povo como brincar o carnaval: organizadamente, apenas assistindo ao desfile, 
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como plateia e não mais como atores, como já ressaltou Maria Clementina Cunha
76

. É 

possível percebemos um paralelo interesse entre a postura das sociedades carnavalescas e de 

muitos abolicionistas da Corte.  

Ora, se Joaquim Nabuco e José do Patrocínio defendiam uma emancipação tutelada 

pelos abolicionistas na imprensa e no Parlamento, as Grandes Sociedades Carnavalescas, em 

consonância com muitos jornalistas, pretendiam tutelar a forma de participação da população 

no Carnaval. O primeiro passo deveria ser a proibição do entrudo, prática antiga, desordeira e 

incompatível com o carnaval moderno; o segundo passo deveria ser a transformação dos 

foliões em plateia das Grandes Sociedades. É significativa a proximidade com o projeto 

paternalista e reformista para a abolição defendido por abolicionistas como Nabuco.  

Anualmente as Grandes Sociedades Carnavalescas colocavam nas ruas exemplos 

práticos e visualmente significativos da representação carnavalesca dessa postura 

abolicionista paternalista-reformista. A Gazeta da Tarde, no carnaval de 1883, prestou 

homenagens a atitude dos Tenentes do Diabo. Essa sociedade esmolou “em favor da liberdade 

dos escravos”
77

, e essa não era a primeira vez que demonstravam todo o seu “humanitarismo”. 

No ano seguinte, a Gazeta da Tarde voltava a louvar os Tenentes do Diabo, pois 

mostraram que o carnaval não era uma festa efêmera ao distribuir “algumas cartas de 

liberdade a alguns pobres escravizados”
78

. Depois, esses “libertandos” saíram junto com a 

Grande Sociedade desfilando sob aplausos e vivas. A própria Confederação Abolicionista lhes 

concedeu uma coroa de flores, entregue em plena rua do Ouvidor pelo próprio João Clapp, 

presidente da Confederação Abolicionista, demonstrando publicamente a proximidade e 

amizade cultivada pela organização abolicionista mais importante da cidade e as sociedades 

carnavalescas: 

 

Em frente ao edifício da Companhia Perseverança Brasileira, o Presidente da confederação 

Abolicionista, João Clapp, pronunciando algumas palavras, ornou o estandarte dos tenentes com 

uma rica coroa de louros, de folhagens aveludadas e frutos de ouro. Duas largas fitas de seda 

branca, pendiam ao longo do estandarte, vendo-se nelas escritas em letras de ouro as seguintes 

palavras: 
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‗A Confederação Abolicionista aos Tenentes do Diabo.‘ 

Os vivas, os bravos, as salvas de palmas, ecoavam de toda a parte, como um aplauso uníssono a 

magnânima lembrança dos sócios da Euterpe.
79

 

 

A Gazeta da Tarde aborda a concessão de cartas de liberdade pelas Grandes 

Sociedades Carnavalescas da mesma forma que faz ao anunciar, nos dias normais do ano, o 

ato “benevolente” dos senhores ao conceder a alforria aos seus escravos. Essa postura, de 

supervalorizar as alforrias concedidas pelos senhores, quase como um ato festivo, faz parte da 

estratégia do jornal para tentar cativar a simpatia de mais público e mostrar aos proprietários 

de escravos que essa era a melhor solução. A alforria traria benefícios mútuos: além do 

evidente ganho do ex-escravo, ela representaria uma maior possibilidade de manutenção das 

relações de dominação, a partir da gratidão que supostamente se criaria com esse ato
80

. 

Inúmeras outras referências como essas são encontradas também na Gazeta de 

Notícias e na Revista Ilustrada nesse período, mostrando que as ações carnavalescas também 

contribuíam para a disseminação das propostas abolicionistas. As discussões entre os variados 

projetos de modernizar o Brasil estavam presentes na festa. Para a Gazeta da Tarde, a Gazeta 

de Notícias e a Revista Ilustrada era preciso fazer a Abolição para o Brasil rumar ao 

progresso, mas era preciso manter esse processo nas mãos das elites ilustradas, capazes de 

manter a ordem. A incorporação de escravos e seus descendentes no Carnaval seguia de perto 

os debates sobre sua incorporação na nação: suas práticas deveriam ser controladas e 

submetidas à ordem, e suas tradições deveriam ser aos poucos diluídas pelas práticas 

europeias.  

De forma paternalista, onde as Grandes Sociedades Carnavalescas controlariam o 

processo de ensinar qual a verdadeira forma de se fazer a festa, e reformista, alterando sem 

grandes rupturas e violências os agentes da festa, um tipo de carnaval era defendido como 

caminho de superação do atraso e possibilidade ascender à civilização. Esse processo passava 

necessariamente pela abolição da escravidão, o que aproximou sobremaneira as Grandes 

Sociedades dos abolicionistas da imprensa carioca. Mas além de abolir o cativeiro era preciso 

ensinar o povo, impregnado pelas práticas “atrasadas”, como se portar na festa e na nação. 
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Como que num outro extremo desse conjunto de fontes, encontramos o Jornal do 

Comércio. Mantendo sua postura conservadora, mais alinhada aos grupos sociais 

escravocratas, o Jornal do Comércio praticamente ignorava as lutas pela liberdade no 

carnaval e no Brasil. Até os últimos suspiros da escravidão, se manteve publicando anúncios 

de compra, venda e aluguel de escravos, assim como recompensas para a captura de escravos 

fugidos.
81

 Nos dias de carnaval, valorizava também as Grandes Sociedades, mas não 

apresentava vínculos ideológicos mais estreitos, justamente pela sua distância dos ideais 

abolicionistas. Logo, a própria imprensa do período apresentava divergências políticas e de 

projetos de nação e de carnaval. 

Entretanto, compartilhavam olhares estereotipados sobre a cultura negra, valorizando 

padrões ocidentais brancos. Mesmo àqueles que defendiam o fim da escravidão raramente 

escapavam de explicações racializadas ou que pelo menos ajudavam a compor imagens de 

inferioridade cultural para a população negra. As tensões raciais estavam em debate também 

nos dias de Momo: os negros fantasiados de diabinhos, os Cucumbis
82

, suas danças e cantos 

deveriam se dissolver com o Carnaval europeizado, defendido e presunçosamente propagado 

pelas Grandes Sociedades Carnavalescas, com aval e divulgação de importantes veículos da 

imprensa.  

 

O “Zé-Povinho” e suas várias máscaras 

Este universo – de anúncios de jornais, debates na câmara municipal, estratégias de 

modernização e progresso através da festa, passando por formas específicas de abolicionismos 

– representava uma pequena parte do carnaval. Existia um universo muito mais amplo, e 

ainda por demais desconhecido, que com certeza dialogava com jornalistas, políticos, e, 

sobretudo, com autoridades policiais. Sua composição social era também ampla e variada, 

mas que foi intitulada (e quase perpetuada) homogeneamente como “Zé-Povinho” pela 

imprensa coeva.  

Sob o termo guarda-chuva de “Zé-Povinho” inúmeras brincadeiras eram 

desqualificadas como incivilizadas e bárbaras e que consequentemente deveriam ser 
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combatidas. Não eram simplesmente as formas da brincadeira que pareciam desagradar à 

imprensa e às autoridades, mas, sobretudo os sujeitos que as praticavam. 

Como já demonstrou Leonardo Pereira, mesmo o entrudo podia ser tolerado, quando 

jogado entre famílias abastadas e pessoas da alta sociedade
83

. As hierarquias sociais faziam-se 

evidentes mesmo quando as pessoas estavam mascaradas.  

O ato de mascarar-se assumiu novos sentidos e abriu novas possibilidades com o 

passar das décadas. Martha Abreu explica que a introdução dos bailes mascarados no Brasil 

ocorreu em meados do século XIX, quando as primeiras sociedades carnavalescas surgem e o 

esboço dos projetos pedagógicos de civilizar a festa e a nação começam a ganhar contornos 

mais nítidos. A mascarada “civilizada” à europeia ganhava força entre setores da sociedade 

carioca que almejavam vencer o entrudo nas batalhas carnavalescas.
84

 

O sucesso das máscaras foi tamanho que elas passaram a inundar as ruas mesmo fora 

do período carnavalesco e “ajudaram a disfarçar os desordeiros, os peraltas e os capoeiras”
85

. 

A popularidade dos bailes de máscara exigiu das autoridades uma reação enérgica, pois, numa 

sociedade onde as características físicas e o reconhecimento social eram centrais na 

manutenção da ordem e das hierarquias, era inconcebível admitir-se a presença de indivíduos 

ocultos sob uma máscara. As ações da câmara e da polícia já em meados do século XIX 

mostram que, ao invés de tentar extinguir o hábito de mascarar-se, a estratégia foi restringir 

seu uso à certos períodos do ano, como a Páscoa e o Carnaval. Segundo Martha Abreu, este 

tipo de atuação policial não era novidade, tendo sido usada já nos anos 1830 com as danças e 

com os fogos de artifício, assim como a redução dos dias santos e o controle sobre as festas 

religiosas.
86

 

Contudo, não devemos creditar a proliferação dos mascarados na segunda metade do 

século XIX apenas à importação de bailes de inspiração italiana. Já na primeira metade do 

século, Debret afirma ter visto “certo carnaval em que alguns grupos de negros mascarados e 
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fantasiados de velhos europeus imitaram-lhes muito jeitosamente os gestos” e “eram 

escoltados por alguns músicos, também de cor e igualmente fantasiados”
87

.  

Segundo Vivaldo Coaracy, a população do Rio de Janeiro, já se mascarava para 

acompanhar procissões religiosas. Essas procissões eram um dos maiores eventos sociais do 

período colonial e também o foram ao longo do império, apesar de seu declínio ao avançar do 

século XIX. Em muitas delas, como na procissão de São Jorge, na procissão de Cinzas e na 

procissão do Senhor dos Passos, apareciam pessoas mascaradas – de figuras bíblicas, de 

Morte, de diabos e diabinhos, sobre os quais em breve nos deteremos com maior atenção.
88

 

Assim como não devemos nos esquecer de como as máscaras desempenharam papel relevante 

em inúmeras culturas africanas, o que poderia ter facilitado sua incorporação pelos 

descendentes de africanos nos dias de festa. 

Segundo Mello Moraes, um terço dos cariocas mascaravam-se nos carnavais do 

século XIX
89

. Por mais superestimado que seja esse número, ainda assim é muito 

significativo, principalmente se encararmos as transformações que a sociedade fluminense 

enfrentou ao longo da segunda metade do século XIX. 

Com a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, ficava definitivamente proibido o tráfico 

negreiro transatlântico no Brasil. Neste período as fazendas de café da região sudeste, 

sobretudo as do Vale do Paraíba Fluminense, demandavam uma enorme quantidade de 

escravos: a cafeicultura era o principal produto da economia brasileira e não podia se dar ao 

luxo de perder sua fonte de mão-de-obra. O tráfico interprovincial vai tentou satisfazer esta 

demanda e a partir de 1850 trará cerca de 200 mil cativos ao sudeste (tendo seu auge entre 

1873 e 1881, quando chegaram cerca de 90 mil escravos na região)
90

. Em sua maioria, estes 

cativos vieram das “províncias do norte”, onde a economia açucareira já se encontrava em 

declínio.
91

 

Segundo Sidney Chalhoub, o tráfico interprovincial aumentou as tensões sociais no 

Rio de Janeiro e os atos individuais destes cativos ajudaram “a cavar a sepultura da instituição 
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[escravista]”
92

. Associados às lutas por liberdades já existentes no Rio de Janeiro – 

quilombos, negociações cotidianas, apadrinhamentos, irmandades, batuques e carnavais – 

estes “escravos maus vindos do norte” contribuíram para o ocaso da escravidão. 

A lei de 28 de setembro de 1871, popularmente conhecida como lei do Ventre Livre, 

foi um marco fundamental na crise do sistema escravista, pois ela foi a expressão legal da 

falência de uma certa política de domínio. Legalizou o direito de pecúlio ao escravo, a 

garantia da alforria mediante pagamento, e a liberdade do ventre das escravas (costumes há 

muito praticados pelos escravos)
93

. 

Na cidade do Rio de Janeiro, esse cenário de enfraquecimento do escravismo foi 

reforçado pelo retorno de soldados da Guerra do Paraguai. A cidade havia se tornado o centro 

distribuidor de soldados e ao final da guerra recebeu inúmeros escravos fugidos, libertos, 

sertanejos, desempregados, aventureiros, junto com os soldados retornados (muitos oriundos 

de outras províncias)
94

. Junto deles retornaram muitos capoeiras, que ao longo da década de 

1860 foram recrutados forçadamente pelas autoridades policiais da Corte.  

Portanto, após 1871 e, principalmente, na década de 1880, podemos perceber, nas 

palavras de Sidney Chalhoub, 

 

como a causa da liberdade avançara de forma irresistível nas duas décadas anteriores(...), e os 

escravos agora pareciam mais ativos ou até capazes de levar a melhor no confronto com os 

senhores (...) Os escravos, libertos e negros livres pobres da Corte haviam instituído um cidade 

própria, arredia e alternativa, ao longo de décadas de luta contra a instituição da escravidão (...) 

Esta cidade negra se fez através de movimentos e racionalidades cujo sentido fundamental, 

independentemente ou não das intenções dos sujeitos históricos, foi inviabilizar a continuidade da 

(...) escravidão na Corte(...) A formação da Cidade Negra é o processo de luta dos negros no 

sentido de instituir a política – ou seja, a busca pela liberdade – onde antes havia 

fundamentalmente a rotina.
95 
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Na década de 1880 as discussões em torno da resolução da “questão servil” estavam 

mais intensas do que nunca. As variadas frentes do movimento abolicionista se tornavam mais 

influentes e numerosas, o parlamento debatia que caminhos tomar.  Grande parte das elites 

nordestinas se mostrava indiferentes ao problema e a participação popular era evidente e 

“ameaçadora”
96

. Para além disso, o elemento mais central desse processo, os próprios 

escravos, lutavam com várias estratégias apesar da grande desigualdade de força entre eles e 

seus senhores
97

. 

No meio do calorento verão carioca, nos três dias de festas governadas por Momo, 

essas tensões também se faziam presentes e a politização das práticas cotidianas
98

 irão se 

estender às tradições carnavalescas. Jornalistas, intelectuais e distintos senhores da Rua do 

Ouvidor tentavam a todo custo civilizar também a festa carnavalesca. Porém, a persistência do 

“Zé-Povinho” ameaçava seus planos.  

Nesse contexto efervescente da década de 1880, as fantasias e máscaras tomavam 

novos sentidos. As mais frequentes personagens vividas pelos representantes do Zé-Povo 

eram os dominós, os princezes, os velhos, as mortes, caveiras, os diabos e diabinhos, além dos 

grupos de Zé-Pereiras e os Cucumbis, trazendo índios que dançavam e cantavam “à moda 

africana”, seus reis negros, lagartos e tambores.  

Os dominós e os princezes, fantasias inicialmente encampadas pelos participantes 

dos bailes mascarados mais pomposos do Rio, caíram no gosto popular e ao fim do século 

tomavam as ruas. Ao invés de usarem os de veludo e seda, os foliões do “Zé-Povinho” 

usavam dominós de chita ou feitos de lençol velho. Era uma ótima fantasia para camuflar a 

identidade, pois era composta de capuz, máscara e roupa até o pé – o que a tornava ao mesmo 

tempo muito quente para os dias de verão carioca.
99

 (Figura 1) 
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Figura 1. Dominó segurando porta voz. Ilustração de A.D. In: EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu 

tempo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1938. 3 v. P. 788. 

 

Os princezes eram nada mais que imitações de príncipes europeus, com coroas e 

espadas de papelão. Muitas vezes faziam par com os velhos de cabeça grande, animando suas 

danças. A esses velhos de cabeça grande era exigida uma prerrogativa: ser exímio dançarino. 

Estes se vestiam de velho aristocrata e colocavam cabeçorra de papelão. Segurando em uma 

mão uma luneta e noutra uma bengala, executavam passos complexos para delírio do público 

(Figura 2). Segundo Luiz Edmundo: 

 

Dança chula, sapateado de origem africana, mais dança de pés e de pernas que de tronco, uma 

vez que o busto tem que se manter ereto, os braço movendo-se, apenas, para estabelecer o 

equilíbrio da figura. É um exercício diabólico em que os pés ora resvalam, ora entrecruzam, 

movimento agitado de pernas que se juntam e que se afastam, não raro caindo em desfalecimentos 

procurados para fazer tombar o corpo, que deve estar sempre no seu prumo majestoso e senhoril. 
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Nesse jogo de membros inferiores, o velho está, com o bico do pé, no lugar onde dança, figuras 

espaventosas, que a gentalha da rua conhece e explica: linhas, letras, nomes, desenhos.
100

 

 

Para ser um Velho no carnaval, talvez não bastasse a destreza na chula. Como 

ressalta José Telha, na Gazeta de Notícias de 21 de fevereiro de 1887, “o velho de cabeça 

grande é luxo com que nem todos podem. Só a máscara custa um dinheirão doido.”
101

 

 

Figura 2. Dança de velho. Ilustração de Calixto. In: EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1938. 3 v. p.789. 

 

Contudo, na leitura dos jornais, memorialistas e viajantes percebemos que – apesar 

de serem fontes produzidas por sujeitos diferentes, com intenções, projetos e lugares sociais 

distintos – há uma convergência, eu diria até certo consenso, em relação a dois tipos de 

práticas comuns que ganham destaque no cenário político e cultural a partir dos carnavais da 

década de 1880. São elas os diabinhos e os Cucumbis. Ambos são majoritariamente 
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associados por essas fontes a indivíduos reconhecidos socialmente como negros. Apesar das 

fantasias de dominós serem ótimas para disfarçar as identidades sociais e que geralmente os 

velhos de cabeça grande fossem capoeiras, os diabinhos receberam com muitíssimo mais 

frequência adjetivos racializados e estavam majoritariamente aparecendo nos jornais 

envolvidos em conflitos.  Contudo, ambas as práticas não são uma novidade da década de 

1880. Fantasias de diabinhos estiveram presentes em procissões religiosas ao longo do século 

XIX e os Cucumbis aparecem recorrentemente em festas ainda no período colonial.  

Entretanto, na década de 1880, a fantasia que aparece adjetivada com os termos 

preto, pardo, crioulo e escravo é a de diabo, tanto nos jornais pesquisados (Gazeta de 

Notícias, Jornal do Comércio e Gazeta da Tarde entre os anos de 1879 e 1888) quanto em 

memorialistas e viajantes. Mesmo quando a condição racial não é textualmente publicada, a 

associação do diabo com práticas socialmente reconhecidas como negras é comum – como a 

associação de diabos com capoeiras e a construção de uma imagem de violência e perigo. 

De forma ainda mais explícita os Cucumbis são retratados como grupos de pretos, e 

diretamente ligados a práticas africanas. Eles conquistaram grande visibilidade na década da 

abolição. Não que antes eles não saíssem no carnaval, mas a nova conjuntura político-cultural 

permitiu que tivessem maior espaço na imprensa, principal fonte para estudá-los até o 

momento. 

Devemos nos perguntar quais os impactos da imagem que muitos literatos e 

membros das Grandes Sociedades Carnavalescas defendiam e propagavam para o carnaval na 

interpretação e atuação dessa população negra na festa. Como ressalta Leonardo Pereira, tal 

imagem defendia o carnaval como o tempo da loucura, da permissividade e da liberdade
102

. 

Entendendo a liberdade como um campo de conflitos
103

, podemos nos perguntar como 

escravos, libertos e negros livres entenderam e utilizaram os dias de carnaval. As palavras de 

Leonardo Pereira servem de inspiração para essa empreitada: 
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Mais do que cantar e dançar ao som de tambores, eles faziam dos dias de Momo um momento de 

completa liberdade – dando um outro significado à permissividade tão alardeada pelos poetas e 

romancistas que defendiam um outro modelo de carnaval.
104

 

 

Logo, concordo com Martha Abreu, quando afirma que o carnaval, como “tempo da 

liberdade”, se apresentou como um local atraente para as variadas práticas culturais 

perseguidas e discriminadas no último quartel do século XIX
105

. Acrescento que essas práticas 

trouxeram consigo visões e discussões sobre a própria liberdade e a participação na festa, e 

consequentemente na nação brasileira. 

Portanto, os debates que ocuparam as primeiras páginas dos jornais e os discursos 

parlamentares e que apareciam cada vez mais na “fala do trono”, ou pautavam medidas 

higienistas e posturas municipais, além de estarem no alto de muitos carros das Grandes 

Sociedades Carnavalescas, estavam presentes também nas senzalas e cortiços, nos batuques e 

irmandades. E na década de 1880, com mais força do que nunca, podem ser visualizadas 

através do carnaval, pelas diabruras de diabinhos encarnados e pelas danças e cantos de 

negros “à moda africana” dos Cucumbis.  

As ruas do Rio tornaram-se, então, palco de diversas frentes de tensões entre 

concepções distintas de carnaval. Tensões essas inevitavelmente imbricadas em todas as 

transformações sociais em voga na década final da escravidão. No capítulo que se segue 

iremos nos aproximar de uma das esferas de conflito que colocava frente a frente o braço 

armado do Estado com a população que praticava o carnaval de rua: analisaremos a repressão 

policial nos dias de carnaval.  
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II – Prisões Momescas - Dos Jornais à Casa de Detenção 

O carnaval mal se iniciava no ano de 1883, e a Gazeta de Notícias, no domingo dia 4 

de fevereiro, lamentava o “renascimento” do entrudo. Lamentava-se também das brincadeiras 

do carnaval das ruas, feitas por pessoas que não se contentavam em esperar pacífica e 

ordeiramente pelos préstitos das Grandes Sociedades Carnavalescas. Para o jornalista, o que 

mais chamava atenção era o fato de muitas máscaras avulsas terem sido preteridas e ter 

restado praticamente uma fantasia, que simbolizava a prática e os seus sujeitos. Em suas 

palavras, “o Zé Povinho quase só tem uma manifestação no carnaval: o diabinho 

encarnado‖.
106

 Esta contundente afirmativa servirá de ponto de partida para nos 

aproximarmos tanto das representações desses jornalistas quanto da prática social que 

envolvia tais sujeitos.  

Acredito ser possível percebermos nos dias de carnaval as conflituosas imagens e 

projetos que se digladiavam na década de 1880 em torno da abolição do trabalho servil, e que 

atingiram o seu ápice com a abolição definitiva da escravidão. A abolição marcou 

profundamente a sociedade brasileira, pois representou o “desfecho de uma crise que se 

tornava mais aguda à medida que a contínua perda do poder dos senhores sobre seus cativos 

se tornava mais evidente”, e conseguiu desarticular antigas relações de subordinação e 

controle social
107

. Nas palavras inspiradoras de Wlamyra Albuquerque: 

 

―Num país secularmente escravista, a extinção do binômio escravo/senhor trouxe instabilidade 

para as relações fundadas em antigas regras, ameaçou velhas políticas de sujeição e inclusão 

social, ainda que a abolição não as tenha extinguido. (...) O desfecho do processo 

emancipacionista brasileiro primou por evidenciar a importância conferida à idéia de raça 

naquele contexto. [Logo, a abolição deve ser abordada] como ocasião de tensão e disputa em 

torno dos sentidos da cidadania da população de cor‖ 
108

 

 

O processo de desestruturação da sociedade escravista, experimentado intensamente 

nas ruas da cidade do Rio de Janeiro na década de 1880, explicitava os mecanismos de 
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exclusão e controle social que não afetavam apenas os escravos ou libertos, mas também a 

população negra livre. Nos dias de carnaval tais conflitos eram potencializados e novas 

formas e justificativas para se manter o controle e a “ordem” eram debatidas nas ruas. Nesse 

contexto, como resposta a essa situação, muitos argumentos e ações têm como alvo a 

participação da população negra na sociedade carioca. Por vezes assumem um caráter 

racializado, sobretudo em situações de conflito mais explícito, como veremos neste capítulo 

ao analisarmos as prisões nos dias de carnaval.   

Com a crescente inquietação da população negra, a ineficácia cada vez maior do 

paternalismo e a evidente fragilidade da autoridade senhorial frente seus escravos, a partir da 

década de 1880, ganha força um duplo movimento, nas palavras de Wlamyra Albuquerque. 

De um lado discutia-se, com a extinção da escravidão, se caberia a todos o pleno exercício da 

liberdade, e por outro lado a tentativa por parte de ex-senhores e membros das classes 

abastadas em conservar as prerrogativas senhoriais mesmo após a abolição.
109

 

O processo de racialização foi um dos produtos dessas discussões, principalmente 

entre intelectuais e cientistas
110

. Entretanto, não podemos considerar que as ideias racialistas 

tenham ganhado as ruas da mesma forma como foram produzidas nas mentes de muitos 

“cientistas” coevos. A noção de inferioridade ou superioridade de uma raça sobre a outra 

apresentou aspectos sutis e velados e com variações significantes no cotidiano carioca. Ao 

analisarmos os jornais do período, podemos ter uma noção de que nem sempre a raça 

explicitamente era utilizada para justificar a repressão ou a eliminação de certas práticas 

carnavalescas. 

Na segunda-feira de carnaval de 1878, o jornalista reclama da multidão postada na 

Rua do Ouvidor. Pois, os meios que a multidão encontrou para se divertir eram lamentáveis:  

 

Toda aquela multidão ali postada, não contente em interromper o trânsito, entretinha-se ainda em 

provocar as pessoas que passavam, ora atacando-as, não com as inocentes bisnagas de água 

perfumada, mas com outros instrumentos de dimensões muito maiores e que geralmente tem 

aplicações muito diversas. (...) 
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Nem senhoras, nem crianças, nem velhos, eram respeitados pelos foliões e que assim deram uma 

prova de uma educação não por demais apurada. (...) 

Esperamos que amanhã não se repitam tais acontecimentos, indignos de uma cidade civilizada. 

Entretanto parece-nos que o meio mais seguro de evitar estes verdadeiros desacatos é não 

consentir aglomeração de povo naquele lugar. Se é justo que quem não tem janelas procure a rua 

para ver os préstitos carnavalescos, não é menos justo que as famílias possam transitar 

livremente sem receio de serem desatendidas.
111

(grifos meus) 

 

Podemos notar oposição interessante no texto do jornal: de um lado temos o povo, de 

educação “não por demais apurada”, que toma atitudes indignas “de uma cidade civilizada”. 

Do outro lado temos as famílias, que possuem janelas na Rua do Ouvidor e têm o direito de 

“transitar livremente sem receio de serem desatendidas” (grifo meu). No carnaval que abre a 

última década da escravidão no Brasil, num momento de intensificação das lutas dos escravos 

por autonomia e liberdade, parte da imprensa carioca opõe os que ocupam as ruas com as 

famílias possuidoras de sacadas na Rua do Ouvidor.  

Como nos mostrou Sidney Chalhoub, as ruas do Rio de Janeiro, com seus cortiços, 

casas de pasto, trapiches e vendas, tornavam-se cada vez mais artérias de uma Cidade Negra 

que ao mesmo tempo escondia e libertava, pois dificultava a identificação da posição do 

indivíduo na intrincada hierarquia social imperial. Nos dias de carnaval, essas mesmas ruas 

eram tomadas pela população negra, assim como pelos demais homens livres pobres, 

nacionais ou estrangeiros. Estes acabavam se aproximando das experiências de escravos e 

seus descendentes. 

Esse contexto social está informando comentários como o que se segue, da Gazeta de 

Notícias da quarta-feira de cinzas de 1879: 

 

É preciso dizê-lo com franqueza, o que ante ontem presenciamos nesta cidade, que durante um 

ano se presume com foros de civilizada, foi uma verdadeira vergonha, um inaudito escândalo!  
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Ficou demonstrado a evidência que a nossa população, que apenas sai uma vez ao ano, ou não se 

diverte, ou, divertindo-se há de recorrer a meios reprováveis, que só causam o dano e a anarquia. 

(...) O entrudo apresentou-se despótico, anárquico, imundo e desordeiro.
112

 

 

Mais uma vez a população é retratada como incivilizada, que só se diverte de forma 

reprovável, causando dano e anarquia, sujeira e desordem. Estes mesmos adjetivos serão 

recorrentemente utilizados pela imprensa, por autoridades, políticos e senhores para retratar 

escravos fugidos, libertos que não pretendem se sujeitar à antigas relações de trabalho, à 

participantes de batuques, candomblés e demais festas de matriz africana.
113

 

Em 1878 e 1879, o jornalista da Gazeta de Notícias opôs o Povo às Famílias. As 

práticas do povo eram “sujas, anárquicas, desordeiras”. Por isso as autoridades deveriam 

interferir para garantir o direito das famílias de “transitarem livremente sem o receio de serem 

desatendidas”. Ou seja, o direito de ir e vir, tão caro à noção de cidadania e fundamental ao 

conceito de liberdade, era atributo das famílias – atributo naturalizado pela notícia –, já o 

povo deveria sofrer a repressão estatal, para impedir que promovessem a desordem. 

Os antagonistas dessa disputa foram estabelecidos de forma sutil: de um lado as 

famílias da Rua do Ouvidor, que estavam diretamente ligadas às representações das Grandes 

Sociedades Carnavalescas. Do outro lado ficava o povo. Ora, se a liberdade não é um atributo 

natural do povo, afinal quem é esse povo presente no carnaval? A cor dos indivíduos não é 

explicitada, as críticas às suas práticas estão direcionadas mais ao âmbito cultural e não a uma 

naturalização racializada das diferenças. 

Se ainda não descobrimos quem é o povo, já sabemos que, nas palavras do jornalista 

da Gazeta de Notícias, “O Zé Povinho quase só tem uma manifestação no carnaval: o 

diabinho encarnado.”
114

 Também, através da visão de certos jornalistas, durante os dias de 

carnaval, a fantasia mais comum entre os mais desqualificados pela imprensa (Zé-Povinho) é 

a de diabinho. Antes de enfrentarmos essa figura diabólica é preciso discutirmos mais 

detalhadamente tanto a relação da imprensa com esses sujeitos quanto a repressão policial às 

suas práticas.  
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“O diabo, crioulo João de Souza” – Prisões nos Jornais 

Zabumbas e pandeiros ecoavam ao longe. Pela Rua Primeiro de Março, na noite de 

05 de fevereiro de 1883, segunda-feira de carnaval, avançava um grupo colorido e barulhento 

que aglutinava ao seu redor múltiplas fantasias e sons. Era um Zé-Pereira que pedia 

passagem. À frente da banda dançavam diabinhos. Quando se aproximavam da Rua do 

Hospício, um tumulto aconteceu envolvendo um dos diabinhos encarnados do tal Zé Pereira. 

A Gazeta de Notícias e o Jornal do Comércio relataram assim o ocorrido: 

 

Na rua Primeiro de Março na frente de um Zé Pereira, recebeu diversos ferimentos o crioulo 

Quintino José Gonçalves de Souza, sendo preso o autor da ofensa, que era o diabo, crioulo João 

de Souza.
115

 

Agressões e ferimentos – um preto de nome João de Souza, fantasiado de diabinho e fazendo parte 

de um Zé-Pereira, ao passar anteontem às 9 ½ horas da noite pela rua Primeiro de Março, 

próximo da do Hospício, deu diversas navalhadas em outro preto de nome Quintino José 

Gonçalves, pelo que foi preso por dois soldados do batalhão de engenheiros.
116

 

 

Nestas fontes dois elementos chamam atenção. Em primeiro lugar evidencia-se a 

centralidade do Zé-Pereira nesse conflito. Este grupo carnavalesco muito popular foi 

analisado detalhadamente por Maria Clementina Cunha. Para ela, o Zé-Pereira desempenhou 

um papel fundamental no carnaval a partir das décadas de 1870 e 1880. Afirma que, no 

contexto da desorganização das formas de dominação senhorial, em uma cidade em que os 

dispositivos de controle social pareciam se desfazer na prática, o Zé-Pereira: 

 

aparecia ainda como um perigo maior, porque permitia, em um carnaval habituado a avulsas 

alusões de anárquicos mascarados, a aglutinação de foliões pobres (na maioria negros e 

mestiços, à semelhança da população da cidade) em uma brincadeira coletiva que se ampliava e 

assumia timbres ameaçadores para as elites temerosas.
117
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O Zé-Pereira funcionava como um elemento identitário, muitas vezes efêmero, que 

surgia e morria com os dias do carnaval, mas que era capaz de reforçar redes sociais e 

expandir identidades entre os “desqualificados” do Rio. Uniam-se em torno de música, dança 

e fantasias, mas também em torno de afinidades culturais e práticas sociais
118

.  

Entretanto, o que chama mais atenção no caso da agressão efetuada por João de 

Souza a Quintino José Gonçalves é a explicitação da condição racial de ambos nos jornais que 

relataram o evento, fato raro entre as fontes citadas até o momento. A Gazeta de Notícias trata 

vítima e agressor como crioulos enquanto o Jornal do Comércio diz que são pretos. Dentre os 

jornais analisados em raras ocasiões a cor dos sujeitos é textualmente publicada. As sutilezas 

das relações raciais no Brasil são complexas e difíceis de desvendar. Por isso mesmo é 

importante pensarmos sobre seus sentidos.  

Entre os dez anos de jornais analisados (1879-1888) pude registrar centenas de casos 

de prisões, distúrbios, conflitos, brigas, desordens, crimes, assassinatos entre outros 

acontecimentos que envolviam violências e ações repressivas das forças policiais nos 

exemplares de domingo a quinta (computando cinca dias em cada ano). No total foram 50 

exemplares da Gazeta de Notícias, 50 do Jornal do Comércio e 30 da Gazeta da Tarde (pois 

iniciei sua análise quando José do Patrocínio assumiu a folha, em 1882), somando 130 

exemplares para os dez anos de Carnaval. 

Em cada exemplar foi comum encontrar uma dezena de nomes de indivíduos presos 

por algum tipo de desordem ou crime. Apenas para termos uma base de comparação, 

encontrei na Gazeta de Notícias em torno de duzentos relatos de prisões. (Este número, se 

comparado à quantidade de presos recolhidos à Casa de Detenção da Corte nesses mesmos 

anos, corresponde a aproximadamente 20%, o que demonstra que s jornais não conseguiam 

dar conta da realidade da festa, em seus múltiplos espaços 
119

.)  

Apesar da profusão de relatos, apenas em uma minoria a cor dos sujeitos é 

explicitada. Nesses 130 exemplares de jornal (cada uma com quatro, cinco ou mais páginas) 

em apenas 62 ocasiões as pessoas foram adjetivadas com os termos preto, pardo, crioulo, 

negro e mulato – nessa conta não estou considerando os anúncios de fuga, de aluguel, de 

compra e de venda de escravo, nem mesmo os anúncios em busca de empregados. Dentre 
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essas 62 ocasiões 48 delas eram relatos de eventos violentos e conflituosos (como crimes, 

agressões, assassinatos) e em 12 delas temos referências a pessoas de cor representadas em 

carros de ideias das Grandes Sociedades Carnavalescas, alguns fantasiados e integrantes de 

Cucumbis.  

Ou seja, em praticamente 80% das vezes em que os jornalistas publicam a cor dos 

indivíduos, eles estão relatando uma ação violenta e/ou criminosa. Portanto, é importante 

notarmos que os jornalistas cariocas evitam racializar as suas críticas às práticas e formas do 

carnaval das ruas, mantendo seus argumentos no campo da cultura, ressaltando a 

“incivilização” e a “barbárie” do “povo”, do “Zé-Povinho”, por falta de acesso aos bens 

culturais trazidos pelo progresso – representados no carnaval pelas Grandes Sociedades 

Carnavalescas de inspiração europeia.  

Contudo, em alguns momentos a cor aflora nas linhas dos jornais, e é justamente nos 

momentos de conflito e violência. É nas páginas policiais que a racialização acontece. Mas 

mesmo assim de forma sutil e velada, evitando colocar na cor a motivação à perversão e 

criminalidade. 

Apesar da crescente racialização da escravidão no século XIX, ela não serviu no 

Brasil para justificar a condição de escravo abertamente. Segundo Hebe Mattos, a ideia de 

raça era por demais explosiva no Brasil para servir a tal fim, principalmente em função do 

grande número de negros livres e mestiços. Legalmente a justificativa da escravidão se fez 

através do arcabouço liberal, pelo direito à propriedade. 

E a própria população livre de cor reivindicava a igualdade com os demais cidadãos 

livres, silenciando a própria cor em muitos momentos, pois esta permanecia como marca de 

discriminação mesmo após a conquista da liberdade. “Uma reivindicação de silenciamento 

que se fazia, entretanto, de forma politizada e muitas vezes ameaçadora”
120

.  

O temor de racializar a inferioridade ou a violência parece ter feito com que os 

jornalistas evitassem ao máximo colorir suas notícias, fazendo apenas em casos isolados. Mas 

nem por isso devemos deixar de perceber que os termos preto, pardo, negro, crioulo e mulato 

aparecem em esmagadora maioria em relatos de violência e crimes (sem que nenhuma vez 

apareça outras cores, como branca, por exemplo).  
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A constância desses termos e sua relação ou não com crimes e violência nos jornais 

também deve ser analisada. No Jornal do Comércio e na Gazeta de Notícias encontrei 28 

vezes a ocorrência da cor (sem contar anúncios de escravos) em cada um. No Jornal do 

Comércio, dos 28 registros, 23 eram pretos (seis escravos), dois pardos (um escravo), um 

mulato e dois crioulos. Todos estavam envolvidos em algum tipo de ação violenta. 

Na Gazeta de Notícias entre os 28 registros temos 13 pretos (dois escravos e um 

liberto), seis pardos (dois escravos), sete crioulos (um escravo), uma mulata e um negro. 

Além de um equilíbrio muito maior na utilização dos termos, dez deles tratavam de 

representações de pessoas de cor em carros de ideias de Fenianos e Democráticos, fantasias de 

escravos e artigos sobre formas de brincadeira carnavalescas (como o artigo de Mello Moraes 

filho sobre os Cucumbis). 

O cenário apresentado pela Gazeta da Tarde é bem diferente. Esse jornal, órgão 

principal da imprensa ligado aos ideais abolicionistas, apresentou apenas seis ocasiões onde 

utilizou referencias a cor. Dentre eles nenhum era escravo, dois pretos, um pardo e três 

negros. Apenas um tratava de agressão física, outro era sobre um preto que se dizia livre que 

foi encontrado ferido e os demais eram sobre carros de ideias das Grandes Sociedades 

Carnavalescas. 

As diferenças entre os três jornais é significativa. O Jornal do Comércio, mais 

conservador dos três, muito mais alinhado à posições escravistas, possui muito menos 

nuances ao usar os termos preto, pardo e crioulo e só os utiliza quando fala de crimes. A 

Gazeta de Notícias, primeiro grande jornal da Corte a defender o abolicionismo, mas sem 

posturas radicais, já apresenta mais sutileza e variações na utilização desses termos. Também 

os utiliza em outras situações que não apenas a violência, sobretudo quando se referem a 

ações abolicionistas das Sociedades Carnavalescas. A posição da Gazeta da Tarde é ainda 

mais interessante. Esse jornal, pela sua pública filiação abolicionista evita ao máximo utilizar 

expressões racializadas. Utiliza um termo que não está presente no vocabulário dos demais 

(aparecendo na Gazeta de Notícias apenas no texto de Mello Moraes): negro. Usa a palavra 

negro para se referir àqueles sujeitos de cor que participavam dos carros de ideias das Grandes 

Sociedades Carnavalescas, geralmente ganhando cartas de alforria. 

Essa diferença fica ainda mais nítida quando comparamos os relatos dessas três 

folhas diárias sobre um mesmo acontecimento. Podemos fazer isso utilizando o famigerado 
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caso de Adolfo Mulatinho. Refiro-me a um assassinato ocorrido na Rua da Carioca, no 

domingo de carnaval de 1885, que caiu no dia 15 de fevereiro daquele ano. Este assassinato 

gerou um processo criminal contra Adolpho Ferreira Nogueira, vulgo Adolpho Mulatinho. As 

páginas deste processo foram esmiuçadas brilhantemente por Sidney Chalhoub, Carlos 

Eugênio Líbano Soares e Maria Clementina Pereira Cunha
121

. As aventuras do Mulatinho no 

carnaval extrapolaram os limites dos três dias de Momo do ano de 1885. Não pretendo me 

ater numa análise pormenorizada dessa fonte, já que possuímos uma rica bibliografia sobre 

este evento. 

Tanto a Gazeta de Notícias quanto o Jornal do Comércio publicam a notícia do 

assassinato no dia 16 de fevereiro de 1885 de forma sucinta, pois ainda não possuíam mais 

informações sobre o caso. As duas resumem-se em dizer que um indivíduo mascarado, que 

fazia parte de um grupo carnavalesco, deu uma navalhada em outro, fantasiado à marinheira, 

na rua da Carioca. No dia seguinte a notícia é mais completa. Diz a Gazeta de Notícias: 

 

Ontem no necrotério, procedeu o Sr. Dr. Thomaz Coelho a autopsia no cadáver do indivíduo, que, 

conforme noticiamos anteontem a tarde assassinado com um golpe de navalha na rua da Carioca.  

O cadáver é de um homem pardo escuro de 22 a 25 anos de bigode fino e cavanhaque curto e 

consta ser de um vendedor de balas. 

Não se podendo reconhecer a identidade do cadáver, ordenou o Sr. Dr. Chefe de polícia, que 

fosse fotografado. 

Como autor do assassinato, foi ontem preso, em virtude de diligencias efetuadas pelo Dr. 3º 

Delegado, Adolpho Ferreira Nogueira, vulgo Mulatinho. 

Interrogado sobre o fato, confessou, depois de alguma hesitação e com palavras interrompidas 

pelo pranto, ser o autor do ferimento mortal, acrescentando tê-lo praticado em sua defesa, sem 

que entretanto explique qual a agressão praticada pela sua vítima, que, segundo diz, não 

conhecia. 

Nogueira tem apenas 18 anos de idade, é de cor parda e cigarreiro.
122
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O Jornal do Comércio traz informações muito parecidas, acrescentando detalhes do 

corte que levou o pardo desconhecido à morte, mas não reforça a cor parda de Adolfo, mas 

não deixa de divulgar seu apelido: Mulatinho.
123

 

Ao lermos a notícia deste fato na Gazeta da Tarde encontramos muitas diferenças:  

 

―Assassinato 

Os jornais de hoje contam o fato de ter sido assassinado, ontem às 6 horas da tarde, na rua da 

Carioca, um pobre homem que, fantasiado à marinheira, procurava, divertindo-se, esquecer 

talvez, os tédios de sua existência. 

Entre os oh! e ah! dos Zé-Pereiras passava ele tranqüilo trazendo nos lábios a costumeira frase: - 

Você me conhece? – quando repentinamente, de um bando que caminhava em direção oposta a 

em que ia, saiu um indivíduo, também fantasiado, e o acometeu dando-lhe um profundo golpe de 

navalha que produziu-lhe quase a morte instantânea. 

É escusado dizer que o agressor teve tempo de fugir, e que o cadáver da vítima foi transportado 

para o necrotério.‖
124

 

 

 O relato da Gazeta da Tarde omite as cores que os demais noticiam. Não fala que o 

“pobre homem” assassinado era um “pardo escuro” nem que o assassino era conhecido nas 

ruas do Rio como Mulatinho. A notícia é completamente “desracializada”, e o foco é 

transferido para a incompetência policial que foi incapaz de proteger o folião infeliz e não 

conseguiu prender o agressor. No dia seguinte, nenhuma notícia sobre o caso, enquanto 

Gazeta de Notícias e Jornal do Comércio divulgavam nome e cor do suposto assassino. O 

jornal abolicionista mais importante do Rio pretende, dessa forma, não vincular o crime a uma 

imagem racializada, silenciando a cor do suposto assassino e da vítima. Tal preocupação não 

é compartilhada pelos outros jornais analisados. A Gazeta da Tarde entende que publicar em 

suas folhas o tom da pele de um assassino poderia reforçar uma determinada atitude perante o 

processo abolicionista e reforçar uma imagem de violência inerente aos escravos e 

descendentes. 
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Apesar dessas distinções fundamentais entre a postura de diferentes jornais ante a 

questão racial, podemos buscar uma análise mais detalhada das classificações raciais 

presentes nos carnavais. Tal análise contribui para um maior entendimento das recorrências 

no uso de determinados termos e seus significados no período. 

*** 

 

O termo preto aparece 39 das 62 vezes onde a cor é registrada. Em apenas oito delas 

o indivíduo é referido como escravo. Isso nos ajuda a argumentar que na década de 1880 

preto se referia a cor da pela, e não era sinônimo de escravo (como parece ter sido em 

períodos mais remotos da história do Brasil). Neste momento preto se referia a uma 

identificação racial do sujeito, não importando se era livre ou escravo. 

A palavra pardo aparece sete vezes, sendo que em três casos define escravos. É 

difícil saber especificamente as nuances desses termos, mas podemos inferir que o pardo 

nesse período se referisse a indivíduos descendentes de africanos, mas já com alguma 

miscigenação. Entretanto, faziam parte da “população de cor”, pois, como veremos mais 

adiante, compartilhavam de outras características físicas e culturais que tornavam difícil 

separar essa população dos pretos. Segundo o dicionário de Macedo Soares pardo é o mulato 

escuro, mestiço de mulato com negro
125

. 

A própria palavra mulato aparece apenas em dois casos, sendo uma vez referente a 

uma mulata presente num maxixe e outra vez é o apelido de Adolfo Ferreira Nogueira, vulgo 

Mulatinho, suposto autor da navalhada que levou a morte o pardo desconhecido que vimos a 

cima. 

O termo negro também parece uma exceção naqueles tempos. Foi utilizado apenas 

pela Gazeta da Tarde e na Gazeta de Notícias por Mello Moraes Filho em seus artigos sobre 

o carnaval. Não foi utilizado em referência a atos violentos , mas sempre retratando fatos 

culturais. 
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A palavra usada para definir a cor do sujeito que mais aparece depois de preto é 

crioulo. São nove referências, sendo apenas um escravo. Esse termo precisa ser analisado com 

mais calma, pois ao longo dos séculos assumiu significados muito diversos. 

Na edição de 1813 do dicionário de Moraes Silva, o verbete crioulo significa “sm., o 

escravo, que nasce em casa do senhor; o animal, cria, que nasce em nosso poder (...); que 

nasce, se cria em casa; não comprado”
126

 

Já no dicionário de Macedo Soares, referente aos anos de 1875 e 1888, encontramos 

no verbete crioulo as seguintes definições:  

 

sm., 1º escravo negro nascido no Brasil; filho de pai e mãe negros. 2º por ext., negro ainda que 

livre, nascido no Brasil. 3º escravo negro nascido em casa do seu senhor, cria da casa. 4º escravo 

negro de mais de sete anos, que não mais se chama de cria. 5º animal que nasce no Brasil. 6º 

animal que nasce na fazenda de seu dono, cria do campo. 7º europeu de origem, nascido na 

América
127

 

 

Ambos os autores apresentam como primeiro significado para crioulo o escravo que 

nasce no Brasil e concordam com o significado ser corretamente utilizado para designar o 

animal que nasce em posse do proprietário. Entretanto, é importante ressaltarmos o 

alargamento dos usos desse termo nos setenta e cinco anos que separam essas obras. Para 

Macedo Soares, no final do século XIX, o substantivo masculino crioulo havia rompido seus 

limites sociais, atrelado à condição escrava, e extrapolado seus significados até ser capaz de 

caracterizar qualquer homem livre “filho de pai e mãe negros”.  

Por isso não é de se estranhar quando o Jornal do Comércio identifica “um preto 

chamado João de Souza, fantasiado de diabinho” como o agressor que proferiu diversas 

“navalhadas em outro preto de nome Quintino José Gonçalves”
128

, enquanto a Gazeta de 

Notícias enxerga João e Quintino como crioulos. Nesse período de indefinição das fronteiras 

sociais, os matizes de pele parecem também se indefinir na sociedade carioca.  
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Nas páginas no Jornal do Comércio encontramos, mesmo com o avanço das ideias 

abolicionistas, relatos de fugas, compra, venda e aluguel de escravos, lada a lado com 

anúncios de procura de homens e mulheres livres para os mais variados serviços na Corte.  

Através desses anúncios podemos ter uma breve noção da utilização do termo crioulo na 

década de 1880. Ele aparece designando escravo nascido no Brasil, mas também é utilizado 

para definir indivíduos livres. 

O Jornal do Comércio de 21 de fevereiro de 1879 anuncia: 

 

Fugiu da rua da Candelária n. 31, 2º andar, no dia 17 do corrente, a escrava Maria, crioula, de 

35 anos presumíveis, estatura regular, bem falante, com a cara bastante feia (...), constuma andar 

pelos lados de S. Cristóvão ou rua de S. José 

(...) 

Vende-se crioula retinta, de 17 anos, peça especial, perita no engomado de senhora (...) é perfeita 

mucama de sala.
129

 

 

Estes dois anúncios estão utilizando o termo crioulo para identificar que essas 

escravas nasceram no Brasil. Entretanto é importante notar que, o primeiro anúncio ressalta a 

“cara bastante feia” de Maria, enquanto o segundo é complementado com o adjetivo retinto, 

explicitando o tom de pele da escrava. Ainda neste número do Jornal, encontramos o seguinte 

anúncio de aluguel: 

 

Aluga-se uma crioula livre, que lava, cozinha e engoma; na rua do Senhor dos Passos n. 17, 

sobrado.
130

 

 

Em 18 de fevereiro de 1885, o Jornal publica a notícia: “o crioulo José Joaquim 

Ferreira, capoeira, agrediu, às 4 horas da tarde, um transeunte na rua da Ajuda, pelo que foi 

preso”.
131

 José Joaquim Ferreira foi registrado no livro de matrícula de indivíduos livres da 
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Casa de Detenção. Em sua ficha, de número 813, consta que ele tinha cor preta, cabelos 

carapinha, era trabalhador e morava na rua do Príncipe.
132

 

Tito, capoeira acusado de dar a cacetada que iniciou a confusão envolvendo o pardo 

desconhecido no caso de Adolpho Mulatinho, é tratado como o crioulo Tito nos autos do 

processo de acusação de Adolpho Mulatinho. Como se isso não bastasse para caracterizá-lo 

completamente, uma testemunha acrescenta: “[Tito era um] crioulo de cor preta”. 

Como podemos perceber o termo crioulo não representava apenas a condição de 

escravo nascido no Brasil nem designava uma cor de pele específica (mestiça ou mais clara) 

ao final do período escravista. Ele se referia de uma maneira geral a uma combinação entre 

condição social (descendente de escravo) e à ascendência cultural africana de uma maneira 

geral. Aparecia lado a lado com termos que caracterizavam e matizavam os tons de pele: 

preto, pardo, retinto, fula. O termo crioulo servia como um termo genérico para englobar os 

afrodescendentes que traziam na sua pele a marca da escravidão. 

Através da imprensa conseguimos ter uma percepção mais nítida das formas sutis da 

utilização de termos racializados para caracterizar sujeitos durante o carnaval. Vimos como há 

variações de abordagem entre os jornais e que a explicitação da condição racial só ocorria 

eventualmente, mas quando estava presente se referia a situações violentas e/ou criminosas, 

onde a ação repressiva era necessária. 

 

Repressão e racialização através da Casa de Detenção 

O silêncio da cor que se faz sentir nos jornais analisados nos leva a questionar se nas 

relações entre a população negra e as forças repressivas do Rio de Janeiro durante o carnaval 

havia alguma tensão especial, sobretudo por conta das transformações sociais que marcam a 

cidade na década de 1880. Nas raras vezes em que os jornalistas decidiram explicitar a cor da 

pele de alguém durante o carnaval eles estavam tratando de questões policiais e atos violentos. 

Por isso é importante analisarmos mais detalhadamente a repressão policial e suas relações 

com o carnaval. 

Para nos aproximarmos dessa relação entre festa e controle vamos agora esmiuçar os 

livros de Matrícula da Casa de Detenção da Corte, visando maior compreensão desse 
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complexo universo social. Tais livros possuem informações sucintas, porém muito úteis para 

nosso objetivo – entender os mecanismos de repressão nos carnavais da década de 1880 e 

tentar compreender melhor alguns caminhos festivos trilhados pela população negra
133

. Os 

livros, conservados no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, estão divididos entre 

livros de livres e de escravos.
134

 

Em cada ficha de livres constam as seguintes informações: número da ficha; data; 

nome; nacionalidade e naturalidade; filiação; motivo da prisão; autoridade que efetuou a 

prisão e a autoridade que remeteu à casa; idade; estado civil; moradia; ocupação; altura; rosto; 

cor; olhos; nariz; boca; lábios; barba; cabelos; semblante; roupa; destino e observações. Já nas 

fichas de escravos há o registro da nação (ou se é crioulo ou pardo) e do nome do senhor, 

além dos demais presentes na ficha de livres, com exceção da moradia. 

Digitalizei 995 fichas, numa amostragem que englobou os dias de carnaval dos anos 

de 1879, 1881, 1883, 1885, 1887 e 1888. Levei em conta da sexta-feira à terça-feira de 

carnaval, totalizando cinco dias por ano. Além disso, contabilizei a cor, o motivo da prisão, se 

estrangeiro ou não, e se mulher ou não, dos vinte dias antes e vinte dias depois do período 

carnavalesco. Infelizmente os livros de escravos para os meses de fevereiro e março terminam 

no ano de 1883, por isso nossa análise terá como foco os livres de detentos livres. 

Com este enorme banco de dados poderemos ter uma dimensão primeiramente 

quantitativa da entrada de presos na Casa de Detenção nos dias de carnaval. Contudo, tais 

informações relacionadas com outras fontes (jornais, viajantes, memorialistas e processos 

criminais) enriquecerão qualitativamente nossa análise. 

Ao abrir os grandes e pesados livros, imaginava encontrar um elevado número de 

registros de pessoas fantasiadas. Mas para minha surpresa, apenas no ano de 1883 seu número 

é significativo: 93 fichas de presos trajando “roupa à fantasia” de um total de 258, ou seja, 

36%. Nos anos seguintes temos apenas um preso fantasiado em 1885 (de um total de 118), 
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cinco em 1887 (de um total de 153) e um fantasiado em 1888 (de um total de 173). Nos 

demais anos (1879 e 1881), nenhum registro. 

Obviamente não devemos ler estes dados como uma prova da inexistência de 

fantasiados, ou do bom comportamento desses em todos os anos, e que apenas em 1883 eles 

aprontaram pelas ruas. É preciso entender melhor a Casa de Detenção da Corte para 

analisarmos este fenômeno. 

Segundo Carlos Eugênio Líbano Soares, “a Casa de Detenção era uma das mais 

importantes instituições carcerárias da cidade do Rio de Janeiro durante a última metade do 

século XIX”
135

. Ela fazia parte do complexo composto pela Casa de Correção, que 

“destinava-se aos presos que cumpriam pena”, enquanto a Casa de Detenção “era utilizada 

para detenções curtas, pequenos crimes, ou réus sendo processados na justiça.”
136

 Inaugurada 

em 07 de setembro de 1856, a Casa de Detenção ficava localizada na Rua do Conde d‟Eu, 

número 277, e tinha o clássico formato do panóptico, onde de um ponto central era possível 

vigiar os quatro grandes corredores cheios de selas, formando uma cruz. Após as 18 horas a 

casa não recebia mais presos, sendo estes detidos no Xadrez da polícia, nas estações das 

subdelegacias e no Depósito de Presos da Chefia de polícia, na rua do Lavradio. 
137

 

Logo, quem fosse preso à noite não iria diretamente para a Casa de Detenção, mas 

sim para as estações policiais. Segundo referências de jornais, a noite era o período mais 

turbulento do carnaval. E grande parte das prisões nos dias de Momo foi efetuada pelos 

Subdelegados e praças dos distritos de cada freguesia que remetiam os presos primeiramente 

para suas delegacias. Podemos deduzir que, quando estavam fantasiados, perdiam a fantasia 

na noite que passavam no xadrez antes de chegarem à Casa de Detenção.
138

 

Isto torna ainda mais intrigante a presença de presos trajando “roupas à fantasia” no 

carnaval de 1883 nos livros da Casa de Detenção. Os registros efetuados demonstram certo 

padrão interessante e instigante que se acentuarão nos anos seguintes.  
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Foram 93 fantasiados presos no carnaval desse ano. Dentre eles 35 brancos, sendo 13 

estrangeiros (37% do total de brancos); 46 pretos, pardos e fulas, sendo 1 estrangeiro 

(“português da Ilha da Madeira”); e 12 morenos, sendo 1 estrangeiros.
139

 

 

 

Gráfico 1 
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Gráfico 2 

 

Obviamente nenhum gráfico, tabela ou estatística fala por si, ou evidencia verdades 

absolutas. É preciso que nos debrucemos com mais calma sobre esses números para 

entendermos melhor a experiência da população negra nos carnavais da década de 1880. 

Antes de partirmos para uma análise geral das prisões nos dias de carnaval, acredito ser 

importante atentarmos para esse ano excepcional, em se tratando de prisões de foliões 

fantasiados. 

As prisões desses 93 indivíduos não ocorreram simultaneamente. O primeiro grupo 

de presos engloba 19 registros de sujeitos trajando “roupa à fantasia”. Tais presos foram 

conduzidos para a Casa de Detenção pelo carro da casa e foram presos por ordem do  próprio 

Chefe de Polícia da Corte, acusados de “desordem”, no dia 05 de fevereiro. O segundo bloco 

de registros conta 61 indivíduos fantasiados, presos “sem” motivo declarado e que chegaram à 

casa no carro da mesma sob ordem do segundo Delegado entre os dias 05 e 06 de fevereiro 

(32 no primeiro dia e 29 no segundo). Por fim temos o bloco de presos pelo subdelegado do 

segundo distrito de Santana, formado por nove sujeitos fantasiados. 

O Chefe de Polícia da Corte no ano de 1883 era o desembargador Belarmino 

Peregrino da Gama e Mello, morador da rua do Lavradio número 36, esquina da rua do 

28% 

58% 

14% 

Brasileiros fantasiados presos no Carnaval de 1883 - Casa 
de Detenção, livro de livres. 
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Senado – local da secretaria de polícia da Corte.
140

 O chefe Belarmino pretendia erradicar o 

entrudo das ruas do Rio naquele ano. Publicou circulares e editais. Porém o que se viu foi o 

oposto. A Gazeta de Notícias, tirando conclusões sobre a ausência das “famílias” pelas ruas 

nos dias de carnaval, conjectura o seguinte: 

 

A que será devida essa degringolade do nosso único divertimento popular? Parece-nos que é o 

entrudo que afugenta as famílias que enchiam as ruas. 

E este ano as famílias parecem ter tido mais receio do que nunca, e a razão é simples: tendo 

ouvido dizer que a policia proibira o jogo do entrudo, toda a gente supôs que o entrudo seria mais 

feroz ainda.
141

 

 

E acrescenta: 

 

Jogou-se o entrudo como jamais. As autoridades passavam de chapéu baixo, e com a convicção 

de quem não tem força para fazer respeitar as circulares do sr. Chefe de polícia.
142

 

 

Mais uma vez culpa o entrudo por afastar as famílias da festa e ressalta a 

incompetência da força policial em proibi-lo. Angelo Agostini mostra de forma bem 

humorada sua interpretação da situação (Figura 3). O edital do Chefe de polícia, representado 

por uma cartola, é alvejado por todos os lados por uma tempestade de líquidos diversos, na 

capa da Revista Ilustrada de 11 de fevereiro de 1883.  
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Figura 3. Edital do Chefe de Polícia de 1883. Angelo Agostini. Revista Ilustrada – 11/02/1883 - BN 

 

O Desembargador parecia realmente empenhado em combater as práticas do entrudo. 

Mas não apenas elas. A Revista Ilustrada e a Gazeta da Tarde relataram com indignação a 

atuação do chefe de polícia contra as três grandes sociedades carnavalescas. Segundo tais 

periódicos, “a polícia do chefe Belarmino” impediu a saída de cinco carros de ideias à rua 

(para a Gazeta da Tarde seriam carros de Fenianos e Tenentes do Diabo, já a Revista 

Ilustrada diz que são apenas dos Tenentes do Diabo). 

A Revista Ilustrada, como protesto, publica os desenhos dos carros de ideias dos 

Tenentes do Diabo, que segundo a mesma revista: 

 

procuraram demonstrar que nem S. M., nem a constituição corre o menor perigo; o chefe é 

inabalável e ameaça os Tenentes de os mandar espadeiras de 50 pratas. 

A Revista Illustrada que não concorda com os escrúpulos de S. Ex., publica nesta página, os tais 

carros de alusões que foram proibidos
143
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Já a Gazeta da Tarde, além de criticar este impedimento, reporta os passos seguintes 

dessa tensão. O Sr. 2º Delegado com mais 50 praças tenta impedir a saída dos carros dos 

Tenentes do Teatro D. Pedro, mas estes “desobedeceram a ordem e fizeram a sua saída no 

meio de bravos e palmas entusiásticas”
144

. Mas na Rua Visconde do Rio Branco foram 

barrados “por uma força de 50 praças, mais ou menos, acompanhada do Sr. Alferes Lyrio, 

subdelegado D. Braz e diversos secretas armados de cacetes.” Ficaram parados ali por mais de 

1 hora. O jornal segue criticando o chefe de polícia, que não tinha nenhum direito de tomar tal 

medida. 

Poderia ser essa grande balbúrdia a resposta para o enigma dos presos fantasiados do 

ano de 1883. Os membros dos Tenentes do Diabo, distintos rapazes da “boa sociedade” 

fluminense, entram em conflito com o corpo policial, composto inclusive por “diversos 

secretas armados de cacete”?
145

 Cabe supor que os 29 presos fantasiados conduzidos pelo 2º 

delegado para a Casa de Detenção no fim da tarde da terça-feira de carnaval (06 de fevereiro) 

fossem membros dessa sociedade? Ao analisarmos as fichas desses presos, percebemos que 

não é bem assim. 

Esse conflito certamente potencializou as tensões que se chocavam nas estreitas ruas 

da cidade. Combater o entrudo e as práticas do “Zé-Povinho” a ele relacionadas parecia até 

louvável perante os jornais e Grandes Sociedades, apesar de tarefa quase impossível, mesmo 

para o olhar de contemporâneos. Mas a partir do momento em que o chefe de polícia tenta 

impedir os Tenentes do Diabo, representantes do carnaval mais “civilizado” do Rio de 

Janeiro, de colocarem suas ideias na rua, ele perde o apoio de grupos muito poderosos e 

influentes na Corte. 

Ora, mesmo se o estopim da atuação mais rígida do chefe de polícia e do segundo 

delegado no carnaval foi a insatisfação da Grande Sociedade, os presos que entraram na Casa 

de Detenção naquele dia 6 de fevereiro, contando 29 indivíduos, eram quase todos 

carpinteiros, copeiros, caixeiros, pedreiros e trabalhadores. Não encontramos o registro de 

nenhum jornalista, comerciante ou estudante entre os presos. O conflito ocorrido na Rua 

Visconde de Rio Branco não resultou o encaminhamento de membros dos Tenentes do Diabo 
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para a Casa de Detenção. O “Zé-Povinho” foi o único a passar a noite no xadrez. Muitas vezes 

as sociedades carnavalescas utilizavam capoeiras como capangas (seguranças) para garantir a 

“tranquilidade” durante o desfile
146

. Talvez estes presos estivessem contratados pelos 

Tenentes do Diabo para tal, e o confronto com os praças do 2º delegado fosse inevitável. 

Entretanto, não devemos entender tais prisões apenas como um conflito entre capangas e 

policiais. É preciso levarmos em conta a possibilidade bastante verossímil de que a população 

carioca tivesse se engajado nesse conflito por vontade própria. 

Os desfiles das Grandes Sociedades Carnavalescas eram muito populares nesse 

período. Defendiam um carnaval europeizado, com carros alegóricos e máscaras venezianas. 

Contudo, atingiram grande popularidade graças ao luxo, às belas mulheres e ao bom humor 

com que tratavam temas políticos e cotidianos do Rio de Janeiro. A população carioca 

dividia-se entre partidários de Fenianos, Democráticos e Tenentes do Diabo, torcendo e por 

muitas vezes brigando para defender suas agremiações preferidas
147

. 

É bastante provável que o conflito envolvendo policiais que almejavam impedir a 

saída dos carros de ideias dos Tenentes do Diabo tenha atraído a ira de diversos segmentos 

populares. Se os presos fantasiados realmente tiveram sido detidos nesse confronto, temos os 

seguintes números: treze indivíduos classificados como brancos (9 fluminenses, 3 portugueses 

e 1 espanhol), 4 morenos (sendo 1 português), e 8 pretos, 3 pardos e 1 fula (todos brasileiros). 

É interessante notarmos que entre os 29 presos, 16 são fluminenses, 8 brasileiros de outras 

regiões e 5 estrangeiros. Como veremos mais adiante, este não é o padrão mais comum entre 

as prisões. Encontramos um número muito elevado de estrangeiros presos entre os indivíduos 

classificados como brancos em toda a década de 1880. Podemos supor que os brasileiros, 

sobretudo os fluminenses (tanto pretos, pardos, fulas e morenos quanto brancos) sentiram-se 

mais motivados do que os estrangeiros para se envolverem numa luta contra os policiais a fim 

de defender o préstito dos Tenentes do Diabo. 

Entre os presos estavam quatro carpinteiros, três copeiros, dois pedreiros, dois 

caixeiros, um alfaiate, um caldeireiro, um cigarreiro, um criado, um ferreiro, um gravador, um 

marceneiro, um pintor, um sapateiro, um tipógrafo, um vaqueiro e sete “trabalhadores”. Todos 

homens (alguns meninos) solteiros, entre 12 e 26 anos.  Esses jovens foliões, moradores quase 

todos das ruas centrais da cidade, não devem ser encarados apenas como força contratada para 
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defender os préstitos “civilizados”. Eles possuíam lógica própria e entraram no tumulto 

impulsionados por ela. Esse conflito carnavalesco nos possibilita entender como a festa 

colocava em evidência tensões e rivalidades entre foliões das ruas e as autoridades policiais; 

igualmente, afirma a festa como um momento de defesa de afinidades – neste caso em prol de 

uma festa sem interferência direta dos poderes públicos. 

O outro grupo de presos pode nos ajudar a entender a atuação da população negra 

livre e escrava no Rio de Janeiro neste período conturbado da história brasileira, quando se 

intensificam os movimentos pela abolição da escravidão. Refiro-me à prisão de nove 

indivíduos fantasiados, efetuada pelo subdelegado do segundo distrito de Santana no dia 06 de 

fevereiro de 1883. O subdelegado era o Major José Dias da Costa, morador do sobrado 

número 198 da rua Barão de São Felix. Graças aos jornais, temos a confirmação que dois 

desses detidos estavam ostentando roupas de diabinhos (o pardo, João Paulo Fernandes e o 

fula, Calixto José da Silva), lado a lado com dois escravos também de diabinhos, Sancho e 

Orlando. Os números mostram que este grupo era composto por 6 pretos, pardos e fulas; 2 

brancos e 1 moreno. 

Não temos como afirmar que todos foram presos juntos, formando um grupo. Mas tal 

conjectura parece bastante plausível. Dentre as nove fichas de matrícula na Casa de Detenção, 

a única que apresenta motivo da prisão é de Jose Francisco Pinheiro, português do Porto, 

branco, de 25 anos, copeiro, morador da rua da Misericórdia. Ele foi preso como gatuno. O 

outro indivíduo designado como branco se chama Domingos Pereira Garcia, um pescador de 

15 anos. Seu registro de nacionalidade é confuso: ele está registrado como “brasileiro do 

Porto”. Provavelmente houve um erro do escrevente, e não podemos afirmar se ele era 

português ou brasileiro.  

Juntamente com eles foram presos Calixto José da Silva (fula, 24 anos, cocheiro, 

morador da rua da Princesa), os pardos João Paulo Fernandes (fluminense, 17 anos, pedreiro) 

e José Bonifácio (cearense, de 18 anos, morador da rua do Príncipe, infelizmente não 

consegui decifrar sua profissão). Três pretos também compunham o grupo: Francisco Alves 

de Sousa (fluminense, 20 anos, trabalhador), José Curvelo (fluminense, 20 anos, morador da 

rua Formosa, calafate) e Antonio Casemiro (brasileiro de Itaipu, 21 anos, morador da rua João 

Caetano, cigarreiro). Fechava o grupo o moreno Luiz Ezequiel Pinheiro (fluminense, 22 anos, 

sem moradia). Todos eles eram solteiros. 
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É um grupo bastante heterogêneo, mas que nos possibilita algumas interpretações. Os 

dois únicos brancos são estrangeiros (ou pelo menos um deles com certeza); todos são 

solteiros, o mais novo tem 17 anos e o mais velho 25. São trabalhadores com ocupações 

estreitamente vinculadas à vida urbana, e 6 deles são da província do Rio de Janeiro (sendo 4 

fluminenses e 2 de outras localidades). 

Estas padrões – homens jovens e solteiros, com ocupações urbanas, majoritariamente 

pretos, pardos e fulas – serão bastante recorrentes para os anos seguintes. Apesar da presença 

de brancos e morenos, a parcela de pretos, pardos e fulas é superior, atingindo 50% do total. E 

alcançando o número muito expressivo de 58% se calcularmos apenas os presos nascidos no 

Brasil.  

Não temos como ter certeza da relação entre essas prisões e a própria festa. Contudo, 

posso afirmar que houve alterações nesses padrões quando comparamos com as semanas 

seguintes aos carnavais. Através desses livros, principalmente os livros de registro de pessoas 

livres, teremos condições de refletir tanto sobre a participação quanto a repressão às práticas 

da população negra na década de 1880. Se analisarmos o número de presos durante os 

carnavais separados por cor, podemos perceber que entre 1879 e 1888 há uma diferença na 

composição racial desses sujeitos, correspondendo a um aumento repressivo às suas práticas 

nessas dias. 

Os tipos de cores que aparecem nesses registros não variam muito. Temos a cor 

branca, morena, preta, parda e fula, acaboclada e cabra (sendo essas duas últimas exceções, 

aparecendo raramente). O termo crioulo só aparece nos livros de escravo, mas não no campo 

cor e sim ao lado do nome, caracterizando sua condição de escravo nascido no Brasil. 

Os gráficos que se seguem levaram em conta cinco dias dos carnavais de 1879, 1881, 

1883, 1885, 1887 e 1888 (de sexta-feira a terça-feira) e a cor registrada nas fichas dentro do 

livro de registro de livres. Agrupei as cores preta, parda e fula, pois, a cor parda, apesar de 

hoje em dia possuir amplitude muito maior, no período se refere à população descendente de 

escravos. Segundo o dicionário de Macedo Soares (1875-1888), pardo significava “mulato 

escuro, mestiço de mulato com negro”. Ainda segundo esse autor, “preto = negro sm., sin. de 

escravo, o negro, o mulato, o cabra; o africano escravo, ou liberto, ou livre; o escravo negro.” 

E também retinto e fula.
148

 A palavra fula nesse contexto aparece nos jornais caracterizando 
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também a população negra. Encontramos a utilização da expressão “preto fula”, “preta 

fula”
149

 nos jornais coevos.  

Essa palavra tem origem na Costa Ocidental da África. Segundo Alberto da Costa e 

Silva, os fulas (ou fulani) eram um povo da região do rio Senegal e da bacia do rio Gâmbia, 

atualmente a região composta por países como Senegal, Gâmbia e Guiné.
150

 Essa parte da 

Costa Ocidental da África foi uma das primeiras a estabelecer comércio de ouro e escravos 

com os ávidos portugueses, ainda no século XV. 

Não pretendo, obviamente, afirmar que os sentidos da palavra fula se mantiveram os 

mesmos desde a chegada das caravelas portuguesas na Senegâmbia até as prisões de 

carnavalescos na década de 1880 no Rio de Janeiro. Contudo, é muito importante ressaltarmos 

que as palavras também têm história, logo, não é por acaso a utilização do termo fula para 

designar indivíduos não-brancos quatro séculos depois dos primeiros escravizados 

desembarcarem em terras brasileiras. 

Além disso, outro elemento que justifica minha opção de agrupar os registros de 

indivíduos de cor preta, parda e fula é que, praticamente na totalidade dos casos, eles 

apresentam o cabelo classificado como “carapinha”. No referido dicionário de Macedo Soares 

o verbete carapinha diz “sf., 1º cabelos do negro. 2º por ext., cabelos encrespados, alto, 

incompto.” 

Não afirmo que essas variações de termos não tivessem sentidos diferentes na época. 

As hierarquias raciais sempre foram muito amplas e complexas no Brasil e não pretendo 

perder essa característica de vista. Ser considerado preto evidentemente tinha peso social 

diverso de ser considerado pardo. Contudo, como ficará claro nas páginas seguintes, essas três 

“cores” se aproximaram neste período, mesmo que aos olhos da repressão policial. 

Os poucos cabras e acaboclados que são registrados ou são estrangeiros da América 

Latina (paraguaios, argentinos, chilenos) ou são oriundos das províncias do Norte do Brasil. 

Já a categoria de cor morena, esta sim, me parece estar relacionada a mestiços brasileiros de 
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pele mais clara (que hoje também se considera pardo). Os de cor branca são em sua 

esmagadora maioria estrangeiros (portugueses, espanhóis, ingleses italianos, entre outros). 

Como podemos ver nos gráficos 4 e 5, o ano de 1879 apresenta um número maior de 

brancos registrados na Casa de Detenção no período do Carnaval (50% de brancos e 48% de 

pretos, pardos e fulas). Daí em diante esta diferença será invertida e aumentará até o ano de 

1888, onde encontramos a maior diferença proporcional entre brancos e pretos, pardos e fulas 

nos dias do carnaval (55% de pretos, pardos e fulas e 36% de brancos). É importante ressaltar 

que entre 1881 e 1887 a porcentagem de brancos presos se manteve sem alterações, enquanto 

a de pretos pardos e fulas oscilou até atingir o ápice percentual em 1888, ano que apresenta 

também o percentual mais baixo de brancos detidos (apesar do crescente número de 

imigrantes europeus na cidade). 

 

 

Gráfico 3. Presos no carnaval por cor (1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1888) – Casa de Detenção, Livro de 

Livres. 

1879 1881 1883 1885 1887 1888

Brancos 50% 40% 40% 40% 40% 36%

Pretos/Pardos/Fulas 48% 49% 47% 53% 51% 55%

Morenos 2% 10% 12% 6% 7% 7%

Outros 0 1% 1% 1% 2% 2%
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Gráfico 4. Presos no carnaval por cor (1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1888). Casa de Detenção, Livro de Livres. 

 

Ao compararmos tais números com a população geral da cidade do Rio de Janeiro, 

percebemos que essa disparidade é bastante conclusiva. O censo de 1890, primeiro efetuado 

pelo regime republicano, traz os seguintes números: 522.651 habitantes; sendo 34% 

considerados pretos e mestiços (pardos e caboclos) e 66% considerados brancos. Dentre a 

população branca encontravam-se aproximadamente 156 mil estrangeiros, ou seja, 30% da 

população total. (Ver gráfico 6) 
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Gráfico 5. População total da cidade do Rio de Janeiro - 1890. Apud Sidney Chalhoub. Trabalho Lar e 

Botequim. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001. 

 

A comparação do percentual de presos nos carnavais de 1879 e 1888 com a 

população geral da cidade do Rio de Janeiro em 1890 pode ser vista no gráfico que se segue 

(Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6. Comparação: Presos nos carnavais de 179 e 1888 com a população total (1890) 
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Ao longo desses dez anos as prisões efetuadas nos dias de carnaval sofreram 

mudança significativa. Em 1879 metade dos presos eram não brancos (pretos, pardos, fulas e 

morenos), e houve um avanço gradativo nos anos seguintes até o ápice dessa diferença, 

ocorrida em 1888. A população total da cidade do Rio de Janeiro apresentava números 

inversos aos de detentos da casa. 

Em 1890, já no período republicano, a cidade do Rio apresentou um elevado 

crescimento populacional em relação ao último censo, efetuado em 1872. Como nos mostra 

Sidney Chalhoub, a população do Rio passou de 274.972 pessoas em 1872 para 522.651 em 

1890, praticamente dobrando sua população em menos de vinte aos. Chalhoub afirma que tal 

crescimento está relacionado “à migração de escravos libertos da zona rural para a urbana, à 

intensificação da imigração e a melhorias nas condições de saneamento”.
151

 

O número de imigrantes ao longo da década de 1880 e por toda a Primeira República 

marcou profundamente a cidade. Em 1890 representavam 30% da população total, com cerca 

de 155 mil habitantes. Número que rivalizava com os 180 mil pretos e mestiços do Rio de 

Janeiro.  

Nos livros de matrícula da Casa de Detenção essa presença estrangeira também se 

faz notar. Entre os brancos presos, o número de estrangeiros é sempre maior que 50%, 

chegando até 80% em 1881 e 78% em 1888. Portugueses, espanhóis, italianos são maioria, 

mas encontramos também alemães, ingleses, suíços, argentinos, estadunidenses, entre outros. 

A maioria desses estrangeiros eram jovens e solteiros e chegaram em grande número com o 

crescimento da onda imigratória das décadas de 1870 e 1880. 

Ao chegar à Corte, disputaram palmo a palmo espaços com escravos e libertos, e 

demais despossuídos da cidade. Como nos mostra Sidney Chalhoub, as ruas e os cortiços 

serviram como espaços de contatos e conflitos entre nacionais e estrangeiros, ajudando a 

formar alianças e rivalidades entre eles. O elevado número de presos estrangeiros nos dias de 

carnaval mostra que estes imigrantes também estavam disputando espaços na festa carioca, 

estabelecendo alianças e rivalidades com a população nascida no Brasil.  
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É importante notarmos que, apesar do crescimento do número de imigrantes 

europeus na cidade do Rio de Janeiro ao longo da década de 1880 – e da aproximação entre 

brasileiros e estrangeiros, de todas as cores, em sua condição social, nas atividades 

profissionais, nos padrões de moradia, convivendo conturbadamente nos cortiços espalhados 

pela cidade – a diferença percentual entre pretos, pardos e fulas em relação aos brancos presos 

na Casa de Detenção tende a aumentar, atingindo a maior diferença no ano de 1888, apesar 

desse sensível aumento do número de brancos pobres na cidade. 

E quando levamos em conta apenas os registros de presos nascidos no Brasil nas 

fichas da Casa de Detenção nos carnavais entre 1879 e 1888 a diferença entre brancos e 

pretos, pardos e fulas é ainda mais significativa (Gráficos 7 e 8).   

 

 

Gráfico 7. Brasileiros presos no carnaval 
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Gráfico 8. Brasileiros presos no carnaval 

 

Na comparação com a população total da cidade do Rio de Janeiro nascida no Brasil, 

a diferença é ainda mais marcante. Apenas 11% dos brasileiros presos no carnaval de 1888 

foram registrados como brancos, contra 30% em 1879, enquanto representavam 51% da 

população considerada branca em 1890. 

Tais gráficos nos permitem inferir que apesar de sutil e gradual, há um olhar 

repressivo sobre a população negra que ganhou força ao longo da década de 1880. Contudo, 

também devemos problematizar a própria questão da classificação racial. O ato de classificar 

alguém pela sua cor pode ter sido mais simples e fácil na situação de tensão e conflito que 

compreendia o registro dos indivíduos na Casa de Detenção. Enquanto definir quem era 

branco ou preto, pardo ou mestiço para o um Censo, por exemplo, pode ter sido tarefa bem 

mais complicada.
152
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Gráfico 9. Comparação: Brasileiros presos nos carnavais de 1879 e 1888 com a população nascida no Brasil 

(1890) 

 

Outro dado importante é evidenciado quando comparamos as prisões efetuadas nos 

dias de carnaval com os registros do mês seguinte à festa. Os gráficos mostram que, com 

exceção do ano de 1887, em todos os anos analisados o número de pretos, pardos e fulas 

presos no mês seguinte ao carnaval é igual (ano de 1879) ou menor do que o de brancos. Esse 

dado se torna ainda mais significativo quando nos lembramos que entre os cinco dias de 

carnaval a proporção da população negra presa chega a ser 19% maior do que os brancos 

presos, como podemos ver nos gráficos a seguir. 
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Gráfico 10. Comparação: Carnaval 1879 - Durante e depois. 

 

 

Gráfico 11. Comparação: Carnaval 1881 - durante e depois 
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Gráfico 12. Comparação: Carnaval de 1883 - Durante e depois. 

 

 

Gráfico 13. Comparação: Carnaval de 1885 - Durante e depois 
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Gráfico 14. Comparação: Carnaval de 1887 - Durante e depois 

 

 

Gráfico 15. Comparação: Carnaval de 1888 - Durante e depois 

 

O contexto histórico pode nos ajudar a entender tal fato. A primeira metade da 

década de 1880 marca a expansão do movimento abolicionista e sua respectiva popularização; 
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é fundada a Confederação Abolicionista em 1883, mesmo ano em que Joaquim Nabuco 

publica O Abolicionismo; nesse carnaval os Tenentes do Diabo esmolaram em seu préstito 

para libertar escravos, e colocaram na rua carros sobre a liberdade. 

 Em 1884, as Províncias do Ceará e do Amazonas fazem sua abolição da escravidão; 

a Câmara Municipal da Corte cria seu Livro de Ouro para angariar fundos e conseguir acabar 

com a escravidão no município neutro; o chefe do gabinete liberal, Dantas propõe a lei dos 

Sexagenários, alinhado aos ideais abolicionistas; no carnaval, Tenentes do Diabo distribuem 

cartas de Liberdade e saem em passeata com os recém libertos; a Confederação Abolicionista 

os saúda e lhes oferece coroas de flores em plena Rua do Ouvidor. 

A partir de 1885 os escravos das fazendas aproximam-se dos grupos abolicionistas e 

aceleram a erosão de mecanismos de controle, rompendo com a disciplina em muitas 

fazendas. As cidades assumem papel importante nesse contexto, representando para muitos a 

possibilidade de colocar em prática a desejada fuga das fazendas. Cocheiros, ferroviários, 

canoeiros, caixeiros-viajantes entre outros trabalhadores urbanos, nacionais e estrangeiros 

fortalecem a frente ampla que formou os abolicionismos (sempre no plural) e destacaram-se 

na difusão dos ideais de liberdade.
153

 

Esses são apenas alguns exemplos de como os movimentos sociais da década de 

1880 foram se intensificando até o ápice da radicalização abolicionista dos anos de 1887 e 

1888, tão bem abordados pela História Social da escravidão. 

O carnaval foi a festa eleita pela população negra para vivenciar sua autonomia 

festiva, tão importante quanto a busca por outros direitos. Isso pode ser percebido em outros 

momentos da história do Brasil, com as reivindicações dos escravos pelo direito de ter o 

Domingo e os dias santos de folga e a insistência na manutenção de batuques, candomblés, e 

outras manifestações festivas de escravos, libertos e negros livres.
154

 Na cidade do Rio de 

Janeiro o carnaval se tornou a festa mais popular e permissiva, pois era defendida por muitos 

literatos e intelectuais como o momento de extravasar e viver a liberdade e a loucura
155

. Tais 
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 MACHADO, Maria Helena P. T. O Plano e o Pânico. Os Movimentos Sociais na Década da Abolição. 

Editora UFRJ/EDUSP, Rio de Janeiro, 1994. 
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 Ver REIS, João José. "Tambores e Temores: a festa negra na Bahia na primeira metade do século XIX" In 

Maria Clementina P Cunha (org.). Carnavais e outras F(R)estas. Ensaios de história social da cultura. 
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 Ver PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. O Carnaval das Letras... op.cit. 
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argumentos eram baseados numa concepção de festa europeizada, com modelos bem 

definidos de quem deveria empreendê-la. 

Entretanto essa alardeada permissividade, compartilhada muitas vezes por 

autoridades e membros do governo, foi entendida, incorporada e atualizada pela população 

negra do Rio que, a partir de sua própria lógica trouxe para o carnaval inúmeras festas negras 

– como os reisados, congadas, folias, procissões religiosas, batuques, como veremos ao 

estudar principalmente os Cucumbis Carnavalescos. 

O número proporcionalmente maior de pretos, pardos e fulas sendo levados para a 

Casa de Detenção durante o carnaval em comparação com as prisões do mês seguinte à festa 

reflete, por conseguinte, dois aspectos da relação entre a repressão e a participação desses 

sujeitos. Por uma lado temos indícios para crer na maior e mais abusada participação da 

população negra na festa na década de 1880, respondendo aos avanços de uma nova cultura 

política da liberdade, inspirada na crise do escravismo que vinha sendo produzida na cidade. 

Por outro lado, tais dados expressam o maior incômodo que essa presença causava 

nas forças policiais. Não é possível afirmar se realmente a população negra estava mais 

atrevida e ousada nos carnavais da década de 1880 (o que acredito que sim), contudo, é 

evidente a maior preocupação por parte das autoridades em controlar essa ação. Daí o 

aumento progressivo da diferença proporcional entre pretos, pardos e fulas presos no carnaval 

em comparação com brancos, apesar da população geral da cidade não corresponder a esse 

crescimento.  

 

Pelas Freguesias da cidade 

Além dessa apreciação geral possibilitada pelos registros da Casa de Detenção, 

temos a oportunidade de analisar mais detalhadamente os carnavais espalhados pelas 

freguesias centrais da cidade com esse material.  

Estas freguesias atraíam milhares de pessoas nos dias de carnaval. Vindos dos 

arrabaldes, os foliões buscavam a alegria da festa carioca. Segundo a Revista Ilustrada de 18 

de fevereiro de 1888 o movimento dos transportes coletivos da cidade, juntando bondes, trens 
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e barcas, foi gigantesco, chegando a casa de 300 mil passageiros!
156

 a Revista afirma que  as 

companhias de bonde transportaram 492 mil e 53 passageiros! Somando os passageiros dos 

trens da Estrada de Ferro, Estrada do Norte, Rio do Ouro, Caxambi com os da Barca Ferri e 

de Paquetá esse número chegaria a quase 600 mil passageiros “de ida e volta, o que dá um 

movimento de cerca de 300.000 pessoas”
157

. Esse número é ainda mais expressivo se 

levarmos em conta a soma da população das nove freguesias mais centrais da cidade. 

Candelária, São José, Sacramento, Santa Rita, Santana, Santo Antonio, Espírito Santo, Glória 

e Lagoa juntas possuíam aproximadamente 200 mil habitantes em 1888
158

.  

 

 

Mapa 1. Freguesias Centrais da Cidade do Rio de Janeiro (final do século XIX). A partir do mapa utilizado no 

livro de CUNHA. Ecos da Folia uma história social do carnaval carioca entre 1880 e 1920. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2001. 
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 Revista Ilustrada.  33/02/1888 
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 Revista Ilustrada. 18/02/1888. 
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Almanack laemert. Dados publicados pelo Almanack Laemmert, que era publicado pela editora Garnier 

anualmente com informações sobre diversos aspectos da sociedade brasileira especialmente da Corte. Esses 

dados tomam como base números da década de 1870. Com certeza o número de habitantes está subestimado para 

a década de 1880, como mostra o censo de 1890. Entretanto o número de habitantes aumenta bastante após a 

abolição com a migração de ex-escravos vindos do vale do Paraíba e o aumento de imigrantes estrangeiros, 

sobretudo portugueses. 
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Mesmo que essa estimativa da Revista Ilustrada esteja superestimada, é um dado que 

representa bem a grande atração que as freguesias centrais da cidade exerciam sobre as áreas 

mais afastadas e mesmo sobre outras regiões do Brasil. 

A Candelária atraía as maiores atenções dos jornalistas e da maioria do público, pois 

concentrava os préstitos das Grandes Sociedades Carnavalescas. A rua do Ouvidor, a “artéria 

da civilização”, era a sua principal passarela. As redações dos principais jornais e revistas, as 

lojas mais luxuosas e estrangeiras ocupavam seus quarteirões.  

Felipe Ferreira, reconstruindo o roteiro das Grandes Sociedades Carnavalescas na 

década de 1880, mostra que seus trajetos se restringiam entre a Primeiro de Março e a Praça 

da República, às vezes chegando ao campo da Aclamação (campo de Santana) e aos pés do 

Morro de Santo Antônio. O ápice desses desfiles era a travessia da rua do Ouvidor, com o seu 

mar de gente foliona
159

.  

A população da Candelária girava em torno de 10 mil habitantes, segundo o 

Almanack Laemmert de 1888, sendo aproximadamente oito mil pessoas livres. Apesar de 

corresponder à menor população entre as nove freguesias aqui consideradas, poderíamos 

supor que nos dias de carnaval, pelo elevado número de pessoas que se reuniam na freguesia 

(não apenas para esperar as Grandes Sociedades, mas também para fazer a festa), o 

subdelegado da Candelária teria muito trabalho e que o número de registros de prisões 

efetuadas por ele nesses dias seria proporcionalmente alto. 

Contudo não é o que nos mostram os dados da Casa de Detenção. Ao compararmos 

os registros de prisões efetuadas pelos subdelegados das freguesias nos carnavais dos anos de 

1879, 1881, 1883, 1885, 1887 e 1888 com o número de habitantes das mesmas, as conclusões 

são diversas. Apesar de toda badalação em torno do carnaval na Candelária, as outras 

freguesias também tinham grande público e recebiam atenção das forças policiais. 

Dentre as nove freguesias aqui consideradas (por ocuparem geográfica e socialmente 

o centro efervescente do Rio - Candelária, São José, Sacramento, Santa Rita, Santana, Santo 

Antônio, Espírito Santo, Glória e Lagoa), quando comparamos o número aproximado de 

habitantes com o número de prisões efetuadas pelos subdelegados respectivos encontramos 

variações interessantes, que nos permitem refletir sobre os espaços mais disputados dos dias 

do carnaval.  
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Na década de 1870 a freguesia da Candelária representava apenas 5% da população 

dessas nove freguesias, enquanto Santana, com 19% era a mais populosa, seguida por Santa 

Rita (17%), Sacramento (14%), Santo Antônio e São José (ambas com 10%), Glória (11%), 

Espírito Santo e Lagoa (com 7% cada). A população dessas freguesias centrais aumentou 

cerca de 70% entre o censo de 1872 e 1890, e esse crescimento modificou o peso 

populacional de algumas delas. De acordo com o censo de 1890 a Candelária sofreu uma 

redução relativa no número de habitantes, correspondendo agora a apenas 3% dentre as nove 

freguesias (12 mil pessoas). Sacramento e Santa Rita também tiveram redução percentual no 

conjunto das freguesias (de 14% para 10% e 17% para 13%, respectivamente). Estas três 

freguesias foram as que mais sofreram com as ações que visavam reduzir o número de 

habitações populares no centro da cidade.  

Durante toda a década de 1880 e especialmente nos primeiros anos da República, 

inúmeras políticas de remoção e expulsão da população pobre e, sobretudo negra e ex-

escrava, foram colocadas em prática. Tais medidas faziam parte dos projetos de modernização 

para a capital do país, e que segundo autoridades policiais, políticos, jornalistas e cientistas da 

época passavam por uma inadiável europeização do centro urbano, não só com obras de 

embelezamento, mas principalmente, com a diluição da presença pobre e, principalmente 

negra, do coração da cidade.
160

 

As demais freguesias tiveram aumentos percentuais pequenos, numa resposta a essa 

empreitada “civilizatória” que afastou moradias populares para áreas mais distantes do centro.  
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Gráfico 16. Habitantes das freguesias segundo o Almanack Laemmert (1872). 

 

 

Gráfico 17. Habitantes das freguesias segundo o Censo de 1890. 
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O número de prisões efetuadas pelos subdelegados das freguesias que resultaram em 

encaminhamento para a Casa de Detenção, entretanto, forma um gráfico diferente.  Como 

podemos ver no gráfico a seguir, há uma mudança na percentagem se compararmos o número 

de presos com o número de habitantes. Apesar de Santo Antônio, Glória, Espírito Santo e 

Lagoa possuírem número de habitantes próximo à quantidade de habitantes de Santa Rita, São 

José e Sacramento, percebemos que nos dias de Carnaval pouquíssimas prisões efetuadas 

pelos respectivos subdelegados resultaram em transferências para a Casa de Detenção. 

A soma de todos os registros da Casa efetuados pelos subdelegados da Lagoa, Glória, 

Espírito Santo e Santo Antônio é de apenas 13 %, enquanto correspondem a mais de 40% da 

população dessas nove freguesias em 1890. Santa Rita, São José e Sacramento juntas 

representam 54% dos registros efetuados pelos subdelegados das freguesias centrais da 

cidade, apesar de corresponderem a 35% dos habitantes em 1890. Isso nos proporciona duas 

interpretações – que de maneira nenhuma são excludentes: por um lado temos a constatação 

de que a preocupação e atenção dispensada pelas autoridades públicas sobre a festa 

carnavalesca se voltava para determinados espaços da cidade com mais intensidade do que 

para outros. Se, mesmo com a grande quantidade de povo que afluía para as ruas da freguesia 

da Candelária para acompanhar os préstitos das grandes, médias e pequenas sociedades, o 

número de prisões ali é ínfimo, podemos perceber que havia uma enorme preocupação em 

manter o controle e ordem (por mais ilógico que isso possa parecer em dias de carnaval) 

também em outros territórios festivos. 

Em segundo lugar, podemos afirmar que outras formas de brincar o carnaval eram 

criadas e testadas nesses espaços mais afastados do burburinho da rua do Ouvidor, o que  

excitava mais os cacetes e apitos dos guardas urbanos do que os lápis e máquinas de escrever 

dos jornalistas. Nessas freguesias, mais distantes das forças “civilizatórias” das gazetas e 

dominós europeizados, festas múltiplas deflagravam intensas disputas pelas ruas.  
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Gráfico 18. Presos por Freguesia nos carnavais dos anos 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1888 – Casa de 

Detenção da Corte, livro de livres. 

 

A freguesia de Santana parece ter despertado ainda mais atenção das forças policiais. 

Mesmo sendo a freguesia mais populosa da cidade (com 20% dos habitantes dentre as nove 

analisadas), o número de prisões efetuadas pelos seus subdelegados
161

 é muito superior aos 

demais: são 28% dos registros contra 21% de Sacramento e 19% de Santa Rita.  

Mas por que justamente essas freguesias? Podemos nos aproximar das respostas para 

essa pergunta esmiuçando tais números e os aliando ao ambiente sociocultural dessas 

freguesias. Primeiramente, possuíam elevados índices de população negra, escrava, liberta e 

livre, convivendo entre alianças e conflitos com imigrantes pobres vindos de Portugal, Itália, 

Espanha, etc. Segundo Chalhoub, tais contatos ocorriam diariamente tanto nas disputas 

empedernidas por empregos – cada vez mais intensa, com o aumento da imigração, o que 

fazia uma enorme pressão sobre os salários – quanto no cotidiano das moradias coletivas que 

se disseminaram enormemente a partir de 1850. 

Essas moradias – cortiços e estalagens – tornaram-se elementos cruciais na geografia 

social da cidade. Sua proliferação foi tamanha entre os anos 1850 e 1860 que Chalhoub 
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chama a segunda metade do século XIX de a “Era dos Cortiços”. Esse crescimento estaria 

ligado diretamente ao aumento do fluxo de imigrantes portugueses, ao aumento do número de 

alforrias e o número cada vez maior de escravos que conquistavam junto aos seus senhores a 

autorização para “viver sobre si”.
162

 Essa expressão de época resumia um longo processo de 

negociações e conflitos empreendidas pelo escravo sobre o senhor visando obter a autorização 

de morar afastado de sua casa, conquistando dessa forma maior autonomia nas atividades 

produtivas e “representava ainda a possibilidade de levar uma vida praticamente 

indiferenciável em relação à população livre da cidade”
163

.  

Apesar de muitas vezes ser lucrativo para o senhor – pois recebia parte dos jornais 

dos cativos e reduzia as despesas com sustento –, o crescimento do número de escravos 

“vivendo sobre si” gerou um “importante elemento desagregador da instituição”, em longo 

prazo. Chalhoub afirma que essa prática enfraqueceu a relação de sujeição e dependência 

pessoal, que passavam pelo poder senhorial de conceder a alforria e a proximidade espacial 

entre senhores e escravos. Conquistar o direito de viver “sobre si” representava um passo a 

mais em direção a liberdade. 

Portanto, os cortiços, estalagens, casas de cômodos tornaram-se na segunda metade 

do século XIX, cada vez mais importantes para escravos que buscavam autonomia, mas 

também para negros livres e libertos com poucas opções de moradias mais estruturadas, assim 

como o grande número de imigrantes europeus pobres que desembarcavam no Rio para 

disputar empregos, quartos e casamentos com os nacionais. Nesse contexto, essas moradias 

coletivas possibilitavam formas variadas de solidariedade entre livres e escravos, auxílios em 

busca de alforria, esconderijo para escravos fugidos e acabaram se tornando espaços “de luta 

dos negros da Corte contra a escravidão nas últimas décadas do século XIX”.
164

 

Assim, não seria apenas por motivos “científicos” a grande repressão efetuada pelas 

forças públicas contra os cortiços no final do século XIX, principalmente no início da 

república. Se as teorias higienistas – que afirmavam serem os cortiços os grandes focos das 

epidemias que assolavam a Corte – serviram de justificativa para muitas ações policiais contra 

os cortiços, outro elemento foi central na política de expulsão das classes populares das 

freguesias centrais da cidade: estava “associada a uma tentativa de desarticulação da memória 
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recente dos movimentos sociais urbanos”, sobretudo, vinculados a um abolicionismo 

popular.
165

 

 A freguesia de Santana foi um dos principais focos de repressão policial sobre os 

cortiços e estalagens, pois, havia uma grande concentração desse tipo de moradia nessa 

freguesia. No mapa a seguir, desenhado a partir de pranchas do álbum de Edward Gotto, Plan 

of the city of Rio de Janeiro, Brazil, surveyed in 1866, existente na Biblioteca Nacional do 

Rio de Janeiro, pelo projeto Temático Santana e Bexiga, coordenado pelo professor Sidney 

Chalhoub, no Cecult/Unicamp, podemos ver um pequeno exemplo da profusão de cortiços e 

estalagens em Santana
166

. Foi utilizado o “levantamento das habitações coletivas lá existentes 

(casinhas, cortiços, estalagens), realizado em 1878, sob os auspícios do Ministério do Império 

e da Junta Central de Higiene Pública (maço IS4-32, Arquivo Nacional do Rio de Janeiro)”
167

.  

Vemos no centro do mapa a Praça Onze de Junho, importante espaço cultural para o carnaval 

carioca. Em amarelo estão destacadas as estalagens e em vermelho os cortiços. 

Na rua Barão de São Félix, número 154, antiga Rua da Princesa, também na 

freguesia de Santana, em 1893 seria demolido o famigerado cortiço Cabeça de Porco, que 

teria abrigado cerca de 4 mil pessoas! Era o auge do combate das forças públicas contra as 

moradias coletivas populares, que teve como foco principal Santana. 
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Mapa 2. Cortiços ao redor da Praça Onze de junho na freguesia de Santana. Em vermelho estão os cortiços e 

em amarelo as estalagens. Desenhado a partir de pranchas do álbum de Edward Gotto, Plan of the city of Rio 

de Janeiro, Brazil, surveyed in 1866, existente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, pelo projeto 

Temático Santana e Bexiga, coordenado pelo professor Sidney Chalhoub, no Cecult/Unicamp. 

http://www.unicamp.br/cecult/mapastematicos/corticos/introcort.html 

 

Outro território importante para a cidade também estava localizado na freguesia de 

Santana: a região portuária da Saúde e da Gamboa. O porto do Rio e seus diversos trapiches 

espalhados pelo litoral constituíam desde o final do século XVIII o mais importante porto do 

Brasil.
168

 Com o advento do café a movimento comercial marítima cresceu mais ainda e os 
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trapiches passaram a desempenhar papel crucial no embarque e desembarque de 

mercadorias
169

. 

Na tentativa de se aproximar da população de trabalhadores que formavam as 

categorias portuárias do Rio de Janeiro no início do século XX, Erika Arantes recorreu aos 

registros da Casa de Detenção, pois acreditou, assim como eu, que essa documentação é capaz 

de nos fornecer um perfil básico dos sujeitos atuantes em épocas passadas. Erika Arantes 

demonstra que os portuários presos entre 1901 e 1910 eram em sua maioria pretos e pardos 

(60,2%), e que apenas 42,8% eram brancos e 5,7% morenos. Entretanto, dentre os brancos 

70,6% eram estrangeiros, e apenas 29,4% eram brasileiros brancos. Ou seja, a grande maioria 

dos  brasileiros presos eram pretos ou pardos.  A autora conclui que  

 

―no trabalho portuário convivia  uma massa bastante heterogênea de trabalhadores, de diversas 

identidades raciais e nacionalidades. No entanto,  parece que os negros continuam sendo uma 

forte presença naquele espaço, mesmo em um cidade de maioria branca‖
170

 

 

Tais conclusões e números são muito semelhantes aos que vimos quando analisamos 

os dados da Casa de Detenção referentes aos dias de Carnaval. Essa proximidade é 

significativa já que estamos analisando freguesias onde a presença da população negra era 

elevada e a atuação policial parece ter respondido de maneira mais forte a essas regiões. 

Além dos inúmeros cortiços e da movimentada zona portuária, a confluência das 

freguesias de Santana, Santa Rita e Sacramento principalmente, comportava inúmeros espaços 

simbólicos que animavam variadas disputas. O mapa a seguir aponta alguns desses territórios 

que serviam de local de afirmação de certos grupos, não apenas no carnaval. Contudo, na 

festa carnavalesca essas disputas se acirravam.  

O Campo da Aclamação (campo de Santana) era um dos espaços mais disputados 

pelas maltas de capoeira na década de 1880. Nele, inúmeros conflitos entre capoeiras e contra 
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policiais resultaram em crimes, mortes e prisões. Em 1888, estaria sob o controle da malta 

“Cadeira da Senhora”, membros dos Nagôas, segundo Carlos Eugenio Líbano Soares.
171

 

 

 

Mapa 3. Parte das freguesias de Santana, Santa Rita e Sacramento. Mapa desenvolvido a partir dos mapas 

cedidos pela professora Maria Clementina Cunha e pelo Cecult (tais mapas foram produzidos sobre as 

pranchas do álbum de Edward Gotto, Plan of the city of Rio de Janeiro, Brazil, surveyed in 1866, existente na 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, pelo projeto Temático Santana e Bexiga, coordenado pelo professor 

Sidney Chalhoub, no Cecult/Unicamp. 

 

As praças também eram locais privilegiados na geografia das maltas. Como podemos 

ver no mapa (pontos 5 e 6), essa região possuía, além do campo da Aclamação, a praça Onze 

de Julho e a Praça da Constituição, ambas atraindo muito público nos dias de carnaval. A 
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região portuária também era espaço de disputa entre os capoeiras da Corte, principalmente na 

região da Gamboa e da Saúde.
172

  

Dentre os 68 registros de prisões por capoeiragem 26 foram efetuadas pelos 

subdelegados de Santana, 13 pelo de São José, 12 de Sacramento e 10 de Santa Rita 

(totalizando 51 prisões). Essa preponderância nos registros de capoeiragem é importante para 

reafirmarmos que essas freguesias possuíam espaços simbolicamente valorizados para esses 

grupos. Outro dado importante é que dentre os 95 indivíduos presos como capoeiras nos 

carnavais analisados 47% eram pretos, 22 % eram pardos e 4% fulas. O que reforça a ideia de 

Soares de que mesmo com o avançar do século XIX, a capoeira continuava a ser uma prática 

majoritariamente negra, e um espaço de sociabilização e desenvolvimento de identidades.
173

 

Entretanto, não devemos supor que só de capoeiras se compunham as fileiras de 

foliões desses carnavais. Dos 671 registros de prisões efetuadas pelos subdelegados das 

freguesias da área central da cidade, apenas 68 foram sob acusação de capoeiragem. Isso 

demonstra que apesar do grande alarde causado por eles, os capoeiras representavam um 

número pequeno entre a população, e que, de outro lado, possuíam caminhos variados para se 

manterem afastados das garras policiais.
174

 A grande maioria das prisões eram sob acusação 

de vagabundagem, desordem, embriaguez e turbulento. Quase sempre os motivos eram 

estabelecidos em pares ou trincas: “motivo: ébrio, vagabundo e desordeiro” ou “vagabundo, 

desordeiro e turbulento”. Somados esses motivos correspondem a 71% de todas as prisões. 

Por mais variados que fossem os sujeitos das festas dessas freguesias (Santana, Santa 

Rita, São José e Sacramento), a grande maioria dos presos era composta por pretos, pardos e 

fulas, atingindo o número de 52%, enquanto brancos correspondiam a 37%, morenos a 10% e 

outras cores (acaboclado, cabra) a 1%.  

Desta forma, o número de registros de ingresso na Casa de Detenção efetuadas pelos 

subdelegados das freguesias nos ajuda a entender melhor em quais lugares da cidade havia 

maior ação de indivíduos que despertavam temor das autoridades públicas, fazendo com que 

seus agentes da ordem trabalhassem com mais afinco. Percebemos também que seus 

principais alvos acabavam sendo a população negra, não apenas quando relacionados aos 

capoeiras, mas porque empreendiam formas de brincar conflitantes com os padrões 
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defendidos pelos membros dos grupos dominantes, que pretendiam hegemonizar a festa – 

intento mais difícil do que poderiam supor. 

Por conseguinte, os dados da Casa de Detenção nos ajudam a reforçar o argumento 

de que – com a intensificação da crise do escravismo e de antigas formas de dominação, que 

pautavam inclusive as relações entre indivíduos livres – há uma resposta repressiva também 

nos dias de carnaval que têm como alvo principal indivíduos pretos, pardos e fulas e suas 

práticas culturais. Esse grupo representará 55% das prisões no carnaval do ano da abolição 

(1888), contra 36% de brancos. Se contarmos apenas os indivíduos nascidos no Brasil essa 

diferença é ainda mais gritante: 78% eram pretos, pardos e fulas contra 11% de brancos, 8% 

de morenos e 3% de outros (cabras e acaboclados) Em 1879 foram 49% de pretos, pardos e 

fulas contra 50% de brancos. Isso não nos permite afirmar que houve um aumento na 

participação da população negra no carnaval ao longo da década. Entretanto, devemos 

entender esse aumento de prisões como uma intensificação na repressão à participação de 

certos indivíduos na festa.  

Nos carnavais da década de 1880, era cada vez mais arriscado para pretos, pardos e 

fulas brincarem pelas ruas do Rio. Suas práticas, muitas delas compartilhadas por imigrantes e 

demais trabalhadores pobres, de qualquer cor de pele, eram mais reprimidas. Apesar da 

expansão dos movimentos abolicionistas, a participação da população negra na festa 

representava perigos sérios para muitos dos que pretendiam “civilizar” a festa e a nação. 

Isso fica ainda mais nítido quando analisamos os dados freguesia por freguesia. 

Dessa maneira pudemos perceber que a geografia social e cultural da cidade também pautava 

as medidas repressivas. Essa repressão também trouxe à luz o caráter das festas carnavalescas 

de Santana, Santa Rita, São José e Sacramento: as mais perseguidas pela força policial, pois 

representavam formas de brincar “ameaçadoras” aos olhos dos agentes da ordem, não apenas 

pela forma, mas pelos sujeitos sociais. Essa ameaça levou a prisões de centenas de sujeitos, 

sendo 52% deles sujeitos de cor, contra apenas 37% de brancos e 10% de morenos 

Sendo assim, mesmo sem uma terminologia nítida e uma ideologia racializada 

explícita nos jornais, encontramos nos carnavais da cidade do Rio de Janeiro da década final 

da escravidão uma repressão racializada da participação na festa. Tal medida está afinada com 

os discursos de jornalistas que defendem uma civilização do carnaval, e elegem como alvo 

primordial de seus ataques práticas socialmente reconhecidas como negras, como a 
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capoeiragem, e os próprios indivíduos de cor que buscavam espaço nas ruas – principalmente 

associando-as com a noção de perigo e violência. 

Essa relação conflituosa entre as imagens construídas pela imprensa sobre foliões 

negros e a própria ação desses sujeitos está dialogando com as políticas de embranquecimento 

da sociedade brasileira que se fizeram notar em inúmeras frentes: a política imigrantista, que 

visava substituir a mão-de-obra negra e mestiça por trabalhadores europeus brancos; a política 

higienista de combate a mazelas específicas que atingiam sobretudo esses imigrantes europeus 

(como o ataque à febre amarela); o desenvolvimento de imagens de negros como preguiçosos, 

desordeiros e vagabundos, entre outras. 
175

  

Nos próximos capítulos procurarei me aproximar desse processo de construção de 

imagens sobre práticas do carnaval da população negra e quais os sentidos destas para seus 

próprios agentes. Para tanto, teremos como anfitriões carnavalescos os diabinhos encarnados 

e os Cucumbis, através dos quais tentaremos chegar o mais próximo que as fontes permitirem 

das tensões dos carnavais de finais do século XIX. 
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III - Diabos Encarnados 

Calixto José da Silva trabalhava como cocheiro. Circular pelas ruas das freguesias 

centrais do Rio era uma obrigação de sua labuta diária. Há algumas semanas devia reparar na 

mudança significativa pela qual as principais ruas estavam passando. A Rua da Quitanda já 

era enfeitada pelos moradores e comerciantes. Na Rua do Ouvidor as casas “afrancesadas” 

penduravam bisnagas e seringas em suas portas. A comissão de festejos da Rua Gonçalves 

Dias levantava um coreto para banda de música. Na Casa do Vaz, loja de número 14 da Rua 

da Constituição, moleques compravam cera para que suas patroas fizessem os famigerados 

limões de cheiro. Os preparativos anunciavam a iminência do carnaval de 1883. 

Ao retornar para sua moradia na Rua da Princesa, na freguesia de Santana, Calixto 

planejava os passos da próxima semana. Sua fantasia já estava pronta: maillot encarnado, com 

guizos nas mangas e nas bainhas da calça, calda de algodão (comprida o suficiente para ser 

enrolada à cintura), máscara de nariz e boca protuberantes e chifres tão característicos. Este 

ano saíra de diabinho pelas ruas do Rio.  

A alguns quarteirões dali, na Rua da Prainha, mais um diabinho se preparava. 

Domingos Ramos, carpinteiro, de 19 anos, vestiu a roupa vermelha e reparou que ficou 

bastante justa no seu corpo, consequência dos seus 1 metro e 71 centímetros de altura.  

Saíram e infernizaram as ruas da freguesia de Santana, como era de se esperar pela 

sua indumentária. Pularam, gritaram, caluniaram e ofenderam os demais foliões com suas 

pilhérias: Oh! Oh! Você me conhece?
176

  

Segundo a Gazeta de Notícias de 08 de fevereiro de 1883, quinta-feira, Calixto José 

da Silva e Domingos Ramos foram presos por “andarem fazendo distúrbios pelas ruas do 2º 

distrito de Santana”, juntamente com mais sete diabinhos: João Paulo Fernandes, Luiz 

Ezequiel Pinheiro, Francisco Alves de Souza, José Pereira Garcia, Sancho, escravo de João 

José de Azevedo Costa, Orlando, escravo do Dr. Hermogeneo Pereira da Silva e Alfredo de 

Tal.
177

 

O carnaval não acabou bem para eles: na terça-feira gorda, 06 de fevereiro de1883, 

Calixto e Domingos entraram na Casa de Detenção da Corte juntamente com outros 91 
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sujeitos trajando “roupa à fantasia”. A ficha de Calixto José da Silva nos revela que ele tinha 

24 anos, 1 metro e 68 centímetros, solteiro; era natural de Campo Grande, trabalhava como 

cocheiro e morava na rua da Princesa. Sua cor era Fula. 

A ficha de Domingos Ramos traz as seguintes informações: era fluminense de 19 

anos, com 1 metro e 71 centímetros; morador da rua da Prainha e carpinteiro. Sua cor era 

Preta. João Paulo Fernandes aparece no livro da Casa de Detenção como fluminense de 17 

anos, pedreiro. Sua cor era Parda. 
178

 

O grupo apresentado pelo jornal contava ainda com dois escravos, Sancho e Orlando. 

Também fantasiados de diabinho, eles participavam da festa lado a lado com homens livres. 

Neste capítulo iremos nos aproximar dessa figura tão presente nos relatos desses 

antigos carnavais. Qual a imagem que intelectuais, jornalistas e autoridades policiais faziam 

destes foliões endiabrados? E por que, apesar de existirem tantas outras fantasias e de brancos 

e morenos também se fantasiarem de diabos e diabinhos, esta fantasia foi associada à imagem 

de pretos, pardos, fulas, crioulos e escravos? Quais as experiências dos diabinhos nas ruas do 

Rio às vésperas da abolição? Essas questões pautam as páginas que se seguem. 

 

*** 

No “Dicionário da língua Portuguesa”, de Antônio de Moraes Silva, que data do ano 

de 1813, encontramos os seguintes verbetes: 

 

―Diabo, s. m. Anjo mal, demônio. (...) no fig. Homem muito sabido, vivo‖ 

―Diabrete, s. m. dim. de diabo. Fig. Rapaz muito travesso, maligno: talvez uns que se vestiam, e 

mascaravam de diabos, e faziam mil despejos, e travessuras.‖ 

―Diabrura, s. f. ação de diabo. Fig. Ação maligna, maravilhosa, feita por arte do diabo‖ (grifos 

meus)
179 
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Se compararmos com os atuais significados destes verbetes nos dicionários 

perceberemos diferenças instigantes. De acordo com o “Superdicionário da língua 

Portuguesa”:  

 

―Diabo, s. m. demônio, satanás; espírito maligno; satã; gênio do mal; espírito das trevas; demo; 

(fig.) pessoa má, mau gênio; indivíduo feio; criança turbulenta. (do Latim diabolu)‖ 

―Diabrete, s. m. diminutivo de diabo; (fig.) criança traquina; nome de um jogo de cartas.‖ 

―Diabrura, s. m. coisa diabólica; maldade; travessura de criança.‖
180

 

 

No dicionário contemporâneo, diabo perdeu o significado de “homem muito sabido, 

vivo”. Diabrete (forma arcaica para diabinho) perdeu a conotação de “Rapaz muito travesso, 

maligno: talvez uns que se vestiam, e mascaravam de diabos, e faziam mil despejos, e 

travessuras”. E a diabrura não comporta mais a “ação maravilhosa”, apenas a maldade. 

Este pequeno indício é revelador. Do início do século XIX até o início do século 

XXI, obviamente as transformações na língua foram enormes, e não tenho a menor pretensão 

de debatê-las. Mas devemos atentar para os significados dos diabinhos para seus 

contemporâneos, e para isso as definições de Antônio Moraes Silva são preciosas. Reforçam a 

imagem do diabinho como alguém jovem, sábio, esperto, travesso, capaz de ações ao mesmo 

tempo malignas e maravilhosas. 

Segundo Câmara Cascudo, a palavra diabo tem origem “do grego diabolos, diabolum 

em latim” e significa caluniador.
181

 Mais um elemento que nos ajuda a entender as fantasias 

de diabinho. Uma de suas principais características, além das danças e piruetas, era a pilhéria, 

que se iniciava com a tradicional pergunta, com voz de falsete, “Você me conhece?”. Na 

explicação de Maria Clementina Cunha, essa perguntinha, aparentemente inocente, era apenas 

a porta de entrada para “um verdadeiro festival de chulas, troças, insultos até (...). A 

difamação satírica era, desde muito tempo, parte integrante das brincadeiras carnavalescas.”
182

 

Esta prática não era restrita aos diabinhos durante o carnaval, mas a sátira, a calúnia, as rimas 

e versos, são características intrínsecas à imagem do diabo no Brasil em geral. Câmara 
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Cascudo afirma que sua figura está sempre presente nos desafios de versos pelo Brasil a fora. 

E em algumas ilustrações, a língua tem um papel de destaque nas máscaras de diabos. 

A língua em forma de cobras e lagartos representava a tradição de falar impropérios 

e calúnias, pilhérias e revelar segredos
183

. Além da máscara grotesca com línguas enormes, a 

fantasia de diabinho consistia em roupa simples de tecido vermelho, geralmente com guizos 

nas bainhas dos braços e das pernas. Possuía calda longa que era enrolada à cintura, chifres e 

tridente, ou outro pedaço de madeira
184

. (Figuras 4 a 7). 
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Figura 4. Fantasia de diabo. Ilustração de 

Rodolpho Chambeland. In: EDMUNDO, Luiz. O Rio 

de Janeiro do meu tempo. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1938. 3 v. p. 787 

 

           

Figura 5. Diabinho. Ilustração de A. D. In: 

EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo. 

Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1938. 3 v. p. 

785. 

 

 

Figura 6. Máscara de diabo. Ilustração de A. D. In: EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1938. 3 v. p. 803 
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Figura 7. Capa de “O Malho” – Diabinho. A língua proeminente e seus cabelos crespos em formas 

pontiagudas são tão importantes na fantasia quanto a cor vermelha e o tridente. A legenda também é 

reveladora: “Ho...ho...ho...! O rei da terra nestes dias, sou eu! Ho...ho...ho!” O Malho, 04/03/1905. 
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Ainda segundo Câmara Cascudo,  

 

―No Brasil é o diabo português, com os mesmos processos, seduções e pavores. Como não me foi 

possível compreender um demônio entre os indígenas ou negros escravos, creio que os negros e 

ameríndios ajudaram ao satanás dos brancos, ampliando-lhe domínio e formas mas sem que lhe 

dessem nascimento‖
185

 

 

Tal afirmativa é instigante, principalmente se levarmos em conta a constante 

demonização das práticas africanas e ameríndias no Brasil (até períodos bem recentes de 

nossa história, e ainda hoje em dia), e também a grande popularidade das fantasias de 

diabinhos nas antigas procissões religiosas coloniais e nos carnavais até bem avançado no 

século XX (sobretudo, entre a população negra). Cascudo argumenta que, em África negra, 

não há “um deus desinteressadamente mau” como o Diabo europeu. “Uma entidade 

funcionalmente perversa, tentadora, malvada, praticando o mal pelo mal, não há no panteão 

africano”
186

. As entidades africanas assumem atitudes malignas e perversas quando as 

obrigações a elas devidas são negligenciadas, ameaçando a continuidade do culto votivo.
187

 

A partir dessa justificativa, Cascudo afirma ser descabida a associação de Exu 

(Elegbará, Elegbá, Edschou) com o diabo europeu, sendo essa associação fruto da presença e 

opressão católica sobre as religiões africanas. A entidade Exu ocupa papel crucial nos cultos 

afro-brasileiros. De origem ioruba, Exu possui diferença essencial e substancial com o diabo 

europeu, segundo o autor: como toda entidade africana ele não é maldoso de forma congênita. 

“Exu é um portador, um mensageiro (...) [que] exige, decorrentemente, seu salário ritual” para 

atender aos pedidos feitos pelos humanos aos orixás. Esses pedidos podem ser bons ou maus. 

Se for esquecido e suas homenagens não forem feitas, tornar-se-á vingativo e turbulento. 

Desde os primeiros contatos entre missionários europeus em África com essa 

entidade, ainda no século XVIII, mas com mais vigor no século XIX, a associação com o 

Diabo foi estabelecida
188

. Exu, segundo Verger, “tem um caráter suscetível, violento, 

irascível, astucioso, grosseiro, vaidoso, indecente”, suas cores eram vermelho e preto, e 
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também era uma divindade fálica. Esse conjunto de características fez com que os europeus 

logo o entendessem como o oposto à Deus, representante da luxúria, do pecado, do sexo e da 

maldade.
189

 Suas cores (preto e vermelho) também contribuíram para tal associação diabólica, 

já que eram as cores do Diabo em muitas tradições europeias. 

A força simbólica dessa associação fez com que ainda hoje Exu seja o orixá “mais 

incompreendido e caluniado do panteão afro-brasileiro”, como afirmou Roger Bastide.
190

 É, 

por isso, bastante comum ver as imagens de Exus com chifres, tridentes e outros adereços e 

formatos do diabo cristão. A demonização de práticas africanas por parte de colonizadores 

cristãos ultrapassou a figura de Exu, impregnando os olhares de gerações inteiras contra as 

religiões afro-brasileiras.  

Essa constante necessidade de estabelecer os limites das forças diabólicas por parte 

de missionários e colonos europeus pode ser entendida pela grande presença dessa figura na 

cultura europeia de forma mais sistemática e difundida a partir da Idade Moderna. Entre os 

séculos XIV e XVII a Europa viveu, nas palavras de Jean Delumeau, uma “invasão 

demoníaca”,
191

 onde elementos das tradições pagãs (com seus pequenos demônios brincalhões 

e travessos) foram incrementadas com a iconografia oriental. Com o advento das Reformas 

protestantes Satã ocupa papel ainda mais relevante na cultura europeia, deixando de estar 

presente apenas em questionamentos teológicos isolados em mosteiros e ultrapassando a 

figura de pequenos demônios das florestas que aprontavam diabruras com os camponeses.  

Com a Renascença, Satã tornar-se o “príncipe deste mundo”, aquele que está 

continuamente se esforçando para enganar e seduzir os humanos para tornar sua vida 

miserável. É neste momento que sua iconografia mais padronizada será difundida, através dos 

escritos de Martinho Lutero, através do teatro, da imprensa. O medo e o fascínio do satanismo 

se espalha pela Europa no alvorecer da Idade Moderna.  

A figura do Diabo que ganha cada vez mais difusão na Europa, e que será 

transportada pelos colonizadores para as Américas, está bem resumida pelo texto de uma peça 

de teatro do século XVI, na Alemanha: 
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Ele [Satã] tem grandes chifres, seus cabelos são todos eriçados, seu rosto é horrendo, seus olhos 

são redondos e flamejantes, seu nariz é comprido, torto e recurvo, sua boca, desmesuradamente 

grande, inspira horror e pavor, seu corpo é inteiramente negro.
192

 

 

Além dessas características, a cor vermelha também era sua habitualmente, assim 

como o rabo e o tridente. 
193

 Esse diabo é bastante semelhante às fantasias de carnaval que 

encontramos no Rio de Janeiro no período estudado, como podemos ver nas imagens 

anteriores. 

Dessa forma, a iconografia do diabo mais comum entre as fantasias carnavalescas no 

Rio era aparentemente inspirada no diabo europeu. Entretanto, tal constatação não nos 

permite afirmar que os significados da utilização dessa fantasia por cariocas em finais do 

século XIX sejam diretamente correspondentes a essa tradição europeia. Devemos investigar 

quais referenciais culturais permitiram a aproximação entre negros e diabos nos carnavais 

cariocas da década de 1880. 

Não é possível afirmarmos a importância de Exu para a utilização de fantasias de 

diabo em finais do século XIX. Entretanto, devemos reforçar que a imagem do diabo já estava 

presente em festas e procissões coloniais, como a de São Jorge e na festa de Corpus Christi e 

no sábado de Aleluia. Nessa última festa, por exemplo, a presença do diabo é bastante 

marcante. Segundo Mary Karash, no sábado de Aleluia, quando havia a cerimônia de enforcar 

o Judas, a presença de escravos era predominante na primeira metade do século XIX. O diabo 

era responsável por enforcar o Judas: ele “era cercado por foguetes e segurava a figura 

pendente do Judas em uma de suas garras.” 
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Figura 8. O Diabo no ritual de Judas, visto por Debret. Brulement-de-l'effigie-du-Juda-le-Samedi-Saint. In: 

DEBRET, Jean Babtiste. Voyage Pitoresque et historique au Brèsil. Tome Troisième. Paris: Firmin Didot Frères, 

Imprimeurs de l’institute de France, 1839. 

 

A imagem que Debret nos legou dessa festa possibilita uma melhor visualização do 

diabo: era mascarado, com chifres e garras (Figuras 8 e 9). Ainda segundo Mary Karash, essa 

figura não representava para os escravos e descendentes os mesmos sentidos do demônio, 

pecado e  inferno europeu, mas sim poderia se aproximar mais de Cubango (correspondente 

Bantu de Exu), entidade que controla os espíritos rebeldes.  
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Figura 9. O Diabo e o ritual de Judas, visto por Debret. Brulement-de-l'effigie-du-Juda-le-Samedi-Saint. In: 

DEBRET, Jean Babtiste. Voyage Pitoresque et historique au Brèsil. Tome Troisième. Paris: Firmin Didot Frères, 

Imprimeurs de l’institute de France, 1839. 

 

Sendo assim, as imagens do diabo percorreram diversos caminhos antes de tornarem-

se fantasias carnavalescas. Nos carnavais cariocas da década de 1880 já constituíam uma nova 

prática com novos sentidos, muito diversos e plurais. Não estavam limitados a um único 

grupo social, mas os sentidos de seus usos variaram de acordo com o tempo e com  os 

sujeitos. Iremos buscar agora as trilhas e encruzilhadas pelas quais essas fantasia percorreu às 

vésperas da abolição da escravidão. 
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Classes Perigosas e Diabólicas 

Esperto, vivo, sabido, travesso, caluniador, autor de obras terríveis e maravilhosas, o 

diabinho representava muito mais do que apenas o gênio do mal dos dicionários atuais ou da 

tradição europeia formatada na Idade Moderna. Sua figura contribuiu definitivamente para os 

rumos do carnaval carioca, à medida que foi utilizado tanto por autoridades e jornalistas – 

como inimigo e alvo a ser perseguido – quanto por negros livres e escravos – como 

instrumento para fazer valer seus projetos e aspirações para sua participação no carnaval e na 

sociedade que se construía.  

Nas últimas décadas do século XIX, nas páginas dos jornais, podemos notar a 

multiplicação de registros de crimes envolvendo mascarados, e mais do que isso, a associação 

de práticas antes comuns e toleradas, com crimes. Tal fato ocorre especialmente com a 

pilhéria, a sátira – representada pelo “Você me conhece?” – que passa a ser tratada como um 

crime do porte das agressões físicas.
194

 

Contudo isso não significa, como chama atenção Maria Clementina Pereira Cunha, 

que neste período essas práticas e crimes tenham tido um aumento significativo em sua 

incidência, em relação às décadas anteriores. Segundo a autora: 

 

Na verdade, a imprensa carioca passava nesse período por uma transformação muito intensa em 

direção à massificação e à busca de um público leitor mais amplo e indiferenciado. Por isso, o 

interesse em noticiar ocorrências capazes de atrair a curiosidade de muita gente pode ter gerado 

o aumento desses registros nas colunas de jornais, ampliando o seu significado e alcance em 

busca do interesse dos leitores
195

 

 

Isso, consequentemente, acabou reforçando uma imagem de perigo em torno de 

certas práticas e fantasias carnavalescas. Com isso, “os mascarados que frequentavam as ruas 

desde séculos atrás, associados às ocasiões festivas, apareciam então colados à noção de crime 

e de violência.”
196

 São os diabinhos o principal foco desse olhar temeroso na década final do 

regime escravista. 
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A construção dessa imagem de perigo em torno dos diabinhos, contudo, não é 

despretensiosa e ocasional. Os relatos dos jornais que ajudam a engendrar esses estereótipos, 

se não refletem apenas um possível aumento do número de troças e diabruras (o que tendo a 

concordar com Maria Clementina Pereira Cunha), também não são apenas reflexos de uma 

estratégia mercadológica para aumentar o público consumidor. Ela está diretamente ligada a 

um processo de racialização das relações sociais que ganha força justamente nesse período e 

irá atingir seu auge nas primeiras décadas da República. 

Segundo Sidney Chalhoub, a iminência da abolição da escravidão teve papel 

propulsor para os debates sobre a questão da cidadania, do trabalho, da atuação do Estado e da 

polícia em relação à população negra que emergia da luta pela liberdade. Os ilustres membros 

da Câmara dos Deputados, no mês seguinte à abolição, já discutiam um projeto de lei que 

versava diretamente sobre essas questões. Nos próximos parágrafos, seguindo a interpretação 

de Chalhoub, podemos ter uma maior clareza dos caminhos argumentativos que levaram a 

olhares muitas vezes racializados sobre certos grupos sociais. 

Em junho de 1888, uma comissão de deputados foi organizada para discutir uma lei 

contra a ociosidade, pois, abolida a escravidão, temiam as consequências da lei de 13 de maio 

para a organização do trabalho. Nas suas discussões o conceito de classes perigosas teve 

papel de destaque na elaboração retórica das medidas de controle social que deveriam ser 

tomadas. Nos Anais da Câmara dos Deputados, vol. 3, p. 73, sessão de 10 de julho de 1888, 

dizem os deputados: 

 

―as classes pobres e viciosas, diz um criminalista notável, sempre foram e hão ser sempre a mais 

abundante causa de todas as sortes de malfeitores: são elas que se designam mais propriamente 

sob o título de  - classes perigosas –; pois quando mesmo o vício não é acompanhado pelo crime, 

só o fato de aliar-se à pobreza no mesmo indivíduo constitui um justo motivo de terror para a 

sociedade. O perigo social cresce e torna-se de mais a mais ameaçador, à medida que o pobre 

deteriora a sua condição pelo vício e, o que é pior, pela ociosidade‖
197

 

 

Os deputados constroem uma abstração capaz de tornar pobre sinônimo de vício. A 

lógica que rege tal abstração consiste em argumentar que: 
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―a principal virtude do bom cidadão é o gosto pelo trabalho, e este leva necessariamente ao 

hábito da poupança, que, por sua vez, se reverte em conforto para o cidadão. Desta forma, o 

indivíduo que não consegue acumular, que vive na pobreza, torna-se imediatamente suspeito de 

não ser um bom trabalhador (..). O resto segue como que naturalmente: os pobres carregam 

vícios, os vícios produzem os malfeitores, os malfeitores são perigosos a sociedade; juntando os 

extremos da cadeia, temos a noção de que os pobres são, por definição, perigosos‖
198

 

 

Fechando com chave de ouro tais afirmativas, conclui a comissão de deputados que 

discutem a lei: “as classes pobres (...) são [as] que se designam mais apropriadamente sob o 

título de – classes perigosas”.  

Apesar, de nessas citações, em momento algum ter sido mencionado a associação de 

pobres com negros, devemos atentar para o fato de que, como ressalta Chalhoub, o contexto 

histórico onde essas formulações foram produzidas “fez com que, desde o início, os negros se 

tornassem os suspeitos preferenciais” e representantes dessas “classes perigosas”
199

. 

Está relacionada diretamente com as problemáticas oriundas da crise do sistema 

escravista, como a discussão em torno das estratégias para garantir que os negros “se 

sujeitassem a trabalhar para a continuidade da acumulação de riquezas de seus 

senhores/patrões” e como organizar o “mundo do trabalho sem o recurso às políticas de 

domínio características do cativeiro”
200

. Neste cenário ganha força a política da “suspeição 

generalizada”. 

Como as políticas de controle social cada vez mais saíam da esfera de poder privado, 

e ficaram definitivamente comprometidas após o  13 de maio de 1888, fundamentou-se uma 

estratégia de repressão contínua, agora na esfera do poder estatal, através de leis, da polícia, 

de registros oficiais, da necessidade de documentos e contratos, etc. A necessidade de manter 

o controle social sobre os trabalhadores torna-se cada vez mais urgente com o ocaso da 

escravidão. 

Os suspeitos preferenciais serão os negros, pois, nas palavras do deputado Mac-

Dowell, na sessão de 10 de outubro de 1888, a lei de 13 de maio não seria capaz de fazer 
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desaparecer os vícios do liberto “porque a lei não pode de um momento para o outro 

transformar o que está na natureza”.
201

 Explicita-se, dessa forma, os germens das teorias 

racistas, estabelecendo que os “defeitos” e “vícios” dos negros não estariam ligados a 

determinado fator social (escravidão), mas que estariam situados “num campo extrínseco à 

história – a „natureza‟”
202

. 

Como bem nos mostrou Célia Marinho Azevedo, a onda negra que se espalhava pelo 

país gerava um temor crescente no imaginário das elites
203

. E, ao passo que os movimentos 

pela abolição e transformação das formas tradicionais de controle social tornavam-se 

bandeiras cada vez mais populares, essas elites buscavam caminhos para manter a ordem, 

inclusive alguns representantes de segmentos dos movimentos abolicionistas.
204

 

Assim, é importante retomarmos a discussão sobre os diabinhos com essas questões 

em mente. Na capital do Império do Brasil, na década de 1880, a insistência de indivíduos 

negros, livres ou escravos, em saírem no carnaval num anonimato diabólico – na feliz 

expressão de Maria Clementina Cunha – está diretamente relacionada a práticas históricas da 

população negra na cidade de tentar ocultar sua condição civil. Pois, “era no corpo do escravo 

que se gravava sua condição – e a cor da pela funcionava como um claro critério de 

diferenciação social –, razão pela qual as formas de controle social passavam pelo 

reconhecimento pessoal e pela exibição de características raciais”
205

.  

Outras fantasias também serviam para ocultar o corpo e muitas foram usadas pela 

população negra, livre ou escrava. Mas apenas a de diabinho apareceu nos jornais colada a 

imagens violentas e perigosas, além de trazer palavras como crioulo e preto como adjetivos. 

Igualmente, era associada rotineiramente à práticas como a capoeiragem e o uso de cacetes. 

Por isso – pela possibilidade de alcançar mais profundamente esses atores sociais – os 

fantasiados de diabinhos emergiram como personagens centrais dessa dissertação, 

conquistando um capítulo inteiro. 

Portanto, o diabinho, ocultando a identidade e, consequentemente, ameaçando a 

hierarquia social, parece ter sido eleito como um dos principais representantes das classes 
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perigosas no carnaval do Rio de Janeiro, sob a ótica das autoridades e de jornalistas. Não é um 

mero acaso sua associação com sujeitos e práticas reconhecidas socialmente como negras. 

Na capa da Revista Ilustrada de 31 de janeiro de 1880, o pequeno repórter que 

simbolizava o periódico de Angelo Agostini tentava impedir que um fantasiado representando 

o “Carnaval de 1880” saísse às ruas. À espreita, numa esquina escura, observam dois 

diabinhos e um possível guarda urbano.  

O diálogo entre esses dois personagens é revelador. O pequeno repórter, 

experimentado nas ruas do Rio, alerta ao inocente Carnaval dos perigos de sair daquela porta 

para fora (reparem que no topo da porta lê-se as primeiras letras da palavra “sociedade”, uma 

clara referência às grandes sociedades carnavalescas, representantes do carnaval “civilizado”). 

O pequenino o alerta que, uma vez nas ruas, ele poderá ser assassinado. A surpresa do 

“Carnaval de 1880” se reflete na sua pergunta: “Mas então não há polícia?”. E a resposta é 

desconcertante: “É justamente porque há polícia e muita demais até”. (Ver Figura 10) 

 

Figura 10. À direita a capa da Revista Ilustrada. À esquerda, em detalhe, os dois diabinhos e o possível 

guarda urbano – Revista Ilustrada, 31/01/1880 

 



 

122 
 

Os assassinos em potencial do Carnaval são dois diabinhos de rosto indistinguível, 

máscara levantada e calda enrolada à cintura, aliados a um indivíduo que se assemelha a um 

guarda urbano (pelo chapéu). A reclamação de Angelo Agostini ataca a autoridade policial 

duas vezes: primeiro ao destacar sua incompetência em garantir a segurança da festa 

“civilizada”, o direito à liberdade de sair às ruas para brincar o carnaval e ao mesmo tempo 

ensinar ao “Zé-Povinho” como se deve fazer e se comportar
206

. Por outro lado faz uma clara 

associação entre os diabinhos e a violência e entre estes e a força policial da Corte. Essa 

relação conturbada entre diabinhos e a polícia será abordada mais adiante, o que é importante 

ressaltar agora é a imagem de ameaça e violência que o desenho de Agostini institui para a 

presença desses fantasiados nos dias de Momo. Espreitam sorrateiramente na esquina, 

aguardando o momento de atacar e assassinar o carnaval. 

Essa imagem de perigo e ameaça colada aos diabinhos aparece nos jornais aliada a 

uma postura de desdém e desprezo. É recorrente a afirmativa cheia de insatisfação dos 

jornalistas de que já não há mais carnaval ou máscaras avulsos, sobram apenas os diabinhos 

encarnados, um ou outro dominó, velhos, etc. 

 

―Além dos tradicionais diabinhos, que põem a caraça com o nariz para os astros, e um ou outro 

princez maltrapilho (...) e de alguns Zes-Pereiras, nenhum máscara se apresentou digno de 

menção.‖
207

 

―Máscaras avulsos é coisa que já não há. Apenas diabinhos encarnados, e esses mesmos em 

pequena quantidade. Já não há sujeitos de cabeça de burro e livro debaixo do braço, e nem com 

uma lanterna acesa se encontra um princez.‖
208

 

―Não se via um máscara avulso sobre o qual pudéssemos lançar vistas: simplesmente uns cujos a 

que o povo, na sua linguagem tola, de súcia, apelida de trouxas, apareciam por intervalos, 

vestidos de diabinhos, princezes, et reliquia,‖
209

 

―Ontem o dia foi consagrado ao descaso. Alguns Zés-Pereiras, mais ou menos ruidosos, 

percorreram as ruas da cidade, zabumbando os ouvidos do próximo. Raros princezes, muitos 
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diabinhos, alguns velhos – daqueles cuja raça parece prestes a extinguir-se – e uma ou outra 

alusão feliz.
210

 

―O Rio de Janeiro aglomera-se, amontoa-se, empilha-se e atropela-se todo na rua do Ouvidor 

quando tudo monopoliza. (...) 

Às vezes do meio desta multidão, que caminha lenta e pisada, ecoa um grito [?]. tolo, 

desenxabido: ―Você me conhece?‖ É o diabinho‖
211

 

 

As referências se estenderiam por páginas e páginas. Se em meados do século XIX a 

fantasia de diabo estava no rol das mais chiques trazidas da Europa, na década de 1880 havia 

se tornado alvo de crítica e perseguição. Os diabinhos estarão constantemente ligados a 

adjetivos como sensaborões, tolos, desenxabidos, etc., quando não estão atrelados a 

referências de violência e desordens. Não parece haver dúvida para esses jornalistas que eram 

os diabinhos os principais representantes da festa atrasada e perigosa, que só tinham um 

destino óbvio: o xadrez. 

 

―Contaram-se por centenas os conhecidos diabinhos. 

Andaram eles por toda parte, isolados ou em grupos, cheios de convicção sincera de que eram 

muitíssimo divertidos, e bendizendo, como excelentemente empregados, os 2$500 com que 

adquiriram tão elegante vestuário, com máscara e tudo. 

Foram eles, os diabinhos, os principais fregueses das diligencias que circularam a galope esta 

heroica cidade de S. Sebastião.‖
212 

 

A ironia empregada na notícia é evidente. Para o jornalista não eram nem engraçados 

nem elegantes. Os 2$500 (dois mil e quinhentos réis), valor da fantasia completa de diabinho, 

não chegava nem próximo do valor de Dominós de cetim, Mefistófeles, Reis da França e 

Chicard, que podiam custar dez vezes mais (25$000!). O que para os diabinhos seria 

divertido e belo correspondia ao perigo e à violência para o jornalista, o que os tornava os 

“fregueses” preferenciais das diligências policiais dos dias de carnaval. 
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A suposta vitória em quantidade dos dominós sobre os diabinhos no carnaval de 

1886 é descrita com esperança e ceticismo nos jornais. 

 

―Uma infinidade de máscaras a pé percorreram ontem as ruas. E há um fato que precisa ser 

considerado: os dominós suplantaram os diabinhos. Querem alguns que isto seja fenômeno 

progressistas, tão progressista como a derrota dos limões de cheiro pelas hostes compactas das 

bisnagas.
213

 

 

Derrotar os diabinhos representava o progresso, já que tais fantasias eram atreladas à 

violência e a formas arcaicas de diversão, como os tão combatidos limões de cheiro. A 

esperança na derrota dos diabinhos, logo quando da radicalização do processo abolicionista, 

esbarra na realidade. Os jornalistas fazem esta estimativa durante o dia, e muito 

provavelmente do alto da sacada da redação do seu jornal, neste caso na Rua do Ouvidor. 

Contudo, apesar da Rua do Ouvidor ser o centro mais atraente dessa festa, os arrabaldes 

também fervilhavam nos dias de momo, e a farra varava a noite, muitas vezes esquentando 

apenas depois das redações dos jornais fecharem suas portas. 

Para além da Rua do Ouvidor, as festas nas freguesias mais afastadas eram muito 

intensas e agitadas. Como vimos no capítulo dois dessa dissertação, Santana, Sacramento, São 

José e Santa Rita recebiam atenção policial especial. Lá os diabinhos continuavam a agir e 

infernizar as ruas: 

 

Os princezes e diabinhos não deixaram de comparecer, não só nas ruas da cidade, como também 

nos arrabaldes atroando os ouvidos do burguês pacato e sério com os seus oh! ohs! em cabriolas 

endiabradas e o: - Você me conhece desenxabido e costumeiro
214

 

 

Aos dominós cabe ainda este ano, como coube o ano anterior, a vitória numérica (...) Os 

princezes também chegaram a um bom número, e os arlequins não lhes ficaram atrás, pelo menos 
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durante o dia; a noite não houve repórter que quisesse meter em tal verificação, e por isso não 

podemos informar.
215 

 

Duas crônicas publicadas no mesmo dia, 21 de fevereiro de 1887, uma na Gazeta de 

Notícias e outra na Gazeta da Tarde, elegeram como personagem principal o diabinho. 

Ambas, com grandes doses de ironia, versam sobre um dia de carnaval na vida desse 

“demônio”. José Telha, pseudônimo de Ferreira de Araújo (fundador da Gazeta de Notícias), 

em sua coluna “Macaquinhos no Sótão”, diz ter visto no domingo às 6 horas da manhã, passar 

pela sua janela um diabinho encarnado, “de sapatos enfeitados de guizos, porta-voz, e a 

máscara deitada na cabeça a olhar para quem está à janela, enquanto o mascarado olha para 

quem lhe vai adiante.”
216

 Seu texto levanta pistas tanto da forma de atuação desse fantasiado 

na festa quanto das projeções do jornalista sobre seu destino. Prossegue José Telha: 

 

Deve ter acordado cedo, se é que dormiu, se é que não andou toda a noite a bailar pela cabeça a 

ideia do figurão, que ia fazer no dia seguinte, e do muito que ia divertir-se, a palmilhar esta 

cidade inteira, ao sol e à chuva – às chuvas de toda ordem – , gritando, pulando, dançando, ora a 

rufar num tambor, ora a empunhar um archote, a envolver-se aqui num rolo, a incorporar-se ali 

num grupo, arriscando a encontrar uma alma caridosa, que o convide a matar o bicho, ou algum 

capoeira que lhe ponha as tripas ao sol.(...) 

Alguns dormem nas estações da polícia, outros vão dormir à Misericórdia, e já um amanhece na 

mesa de pedra do necrotério.
217

 

 

As opções elencadas pelo colunista não são muito otimistas: tripas postas ao sol por 

um capoeira; dormir na estação policial; ir ao hospital da Misericórdia ferido; ou mesmo 

amanhecer no necrotério da cidade. O destino do diabinho estaria inevitavelmente atrelado à 

violência, a crimes e a morte. Mas também podemos reconhecer no texto elementos da 

atuação desse mascarado. “Palmilhava” a cidade inteira, movendo-se com desenvoltura entre 

grupos variados (com archote, tambores, envolvidos em tumultos). Apresentava desta forma 

um caráter de liberdade de trânsito em diferentes espaços e reforçava sua individualidade. 
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O texto da Gazeta da Tarde, se não fala em amanhecer no necrotério, apresenta um 

diabinho tolo e insípido, que também está envolvido em desordem e violências. Nesta crônica 

o que mais chama atenção é o fato de ser narrada na primeira pessoa. O diabinho se apresenta 

como o rei dos princezes, no carnaval sua liberdade seria incontestável e estaria protegido 

inclusive pela polícia, incapaz de impedi-lo: 

 

Nestes três dias a polícia não me mandará arrancar o carão, ela é minha amante, nós somos 

camaradas, o chefe que me serve terá carícias para o meu esperneamento, sorrisos para as 

minhas vergonhas
218

. 

 

Ele é o tolo que faz os demais rirem, anda alienado atrás de qualquer turba, barulho, 

música que aparecer. Mas também é aquele que vocifera até enrouquecer, explicitando que a 

fala era tão importante quanto a dança e as piruetas. 

 

Eu sou assim, concentro-me numa frialidade conveniente; isolo-me numa neutralidade que faz 

bem à barriga; atiro-me para onde me chama a turba dos meus iguais e ali, loucamente sem outra 

razão a não ser a tolice característica dos diabinhos, vocifero e enrouqueço a alinhavar nas 

coisas de que muitos riem-se, sem que as entenda, e a que a maior parte despreza com o erguer de 

ombro dos honestos.
219

 

 

Assim como o diabinho de José Telha, esse folião circula livremente pela cidade,, 

frequentando festas diversas. Goza, aparentemente, de uma liberdade de ir e vir em 

determinados espaços festivos que reforça sua individualidade e importância para a festa. O 

diabinho encerra sua “gazeta” alardeando sua força assustadora: o anonimato e a navalha. 

 

Não penseis, porém, que tão cedo deixeis de ser o patrão dos princezes. Correrei com eles por 

praças e becos, navalhando com a mentira, acrobateando de um lado para outro, já no meio de 
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cadáveres políticos que eu penso, vive já entre os secretas meus amigos, ora com carão dos três 

dias de Momo, ora com a caraça que me é própria, sempre todos me ignorando e rejeitando.
220

 

 

Tanto com o carão dos dias de Momo, quanto com a “caraça que lhe é própria” nos 

dias restantes do ano, o diabinho é rejeitado e ignorado, até o momento que surge violento e 

“incivilizado”. O diabinho, segundo esta fonte, é o desqualificado dessa sociedade não apenas 

no carnaval, mas também nos demais dias do ano. 

Estas duas crônicas abrem a possibilidade de interpretação mais próxima da imagem 

desses foliões para jornalistas representantes das folhas diárias mais importantes do Rio de 

Janeiro: seriam fantasias capazes de mascarar a violência desses sujeitos; representam o 

perigo para o “burguês pacato” que pretende sair às ruas para apreciar o carnaval.  

Entretanto, ambos os textos também favorecem nossa aproximação com as práticas 

desses sujeitos sociais que escolhiam se fantasiar de diabinho: comumente agiam 

individualmente na festa, circulando por diversos espaços e grupos carnavalescos, desfilando 

com archotes, tocando tambores, participando de grupos mais organizados; o canto, a pilhéria, 

a dança e as piruetas fazem parte de suas características, o que é reforçado pelas suas 

máscaras com grandes línguas e por sua fama de dançarino e capoeira. 

Mas não aparece a cor do indivíduo que se esconde por baixo do tecido vermelho. 

Apesar disso, como pretendo demonstrar, o diabo é associado a práticas generalizadamente 

entendidas como negras no final do império – sobretudo a capoeiragem – e que, como parece 

ser forte nas relações raciais brasileiras, a cor é silenciada, mas nem por isso, é menos 

relevante nessa sociedade. 

Quando o estadunidense C. Andrews esteve no Brasil, ele assistiu a vários carnavais. 

Sua percepção foi que na década de 1880 a festa perdia a popularidade, pois as classes mais 

altas do Rio permaneciam em casa nos três dias de Momo. Provavelmente seu círculo social 

no Rio lhe deu essa impressão. Contudo, ele não deixou de notar um fato, que lhe chamou a 

atenção. 

Segundo Andrews, o evento que primeiro desperta as pessoas para a proximidade do 

“festival” é o aparecimento de jovens vestindo roupas vermelhas apertadas, chifres e longos 
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rabos. São chamados de diabos e frequentemente usam máscaras. Vindo de um país onde as 

relações raciais acontecem de forma muito diversa da brasileira, o americano não relega às 

entrelinhas a cor desses indivíduos: esses jovens seriam especialmente negros e mulatos.
221

 

Não estava acostumado com a política de dissimulação racial brasileira... 

 

Racializando diabruras 

Até aqui trilhamos um caminho tenso através da velada e sutil construção abstrata de 

intelectuais e autoridades sobre as inferioridades de certas práticas carnavalescas em relação a 

outras. Primeiro vimos a disputa entre o entrudo e o carnaval, sendo o primeiro, representante 

do “atraso colonial” e de “primitivas” formas de diversão. Já o carnaval seria filho da 

civilização, a festa representante das mais sofisticadas e evoluídas nações Em seguida 

avaliamos a consequente oposição entre “Zé-povinho” e as “honradas” famílias que alugavam 

sacadas na Rua do Ouvidor. Tal oposição colocava em campos opostos os que tinham o 

direito à liberdade de transitar pelas ruas sem ser incomodados pelo “povo”, ao qual deveria o 

Estado reprimir, para garantir a liberdade das famílias.
222

 

Vimos que, ante as intensas agitações sociais da década de 1880 na Corte, houve 

uma intensificação da repressão a certos sujeitos durante o carnaval. Entre 1879 e 1888, os 

números da Casa de Detenção da Corte nos ajudaram a analisar como as forças policiais se 

empenharam em coibir a participação de pretos, pardos e fulas nos carnavais e como certos 

espaços da cidade ocupavam posição de destaque na disputa simbólica do carnaval (sobretudo 

localizados nas freguesias de Santana, Sacramento, Santa Rita e São José).
223

 

Neste capítulo buscamos aproximação com a fantasia de diabinho, cada vez mais 

associada à ações violentas e criminosas por parte da imprensa. O ponto culminante desse 

processo, e que marcaria profundamente a imagem dos diabinhos e dos próprios negros no 

carnaval e na sociedade carioca, foi a associação dessa fantasia aos capoeiras da Corte. 

Peço desculpas desde já pela longa citação que se segue, mas acredito que ela é por 

demais rica para ser desmembrada. Na Gazeta de Notícias de 07 de fevereiro de 1883, a seção 

“Ocorrências da Rua” traz as seguintes linhas: 
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―Os diabos, isto é os capoeiras por essa forma fantasiados, continuaram anteontem a praticar 

diabruras. 

Na rua da Quitanda, esquina da do Visconde de Inhaúma, feriram gravemente no peito com uma 

punhalada o crioulo Justino, escravo do comendador Luiz José da Silva Guimarães o qual foi 

recolhido ao hospital da Misericórdia. 

Na rua primeiro de março na frente de um Zé Pereira, recebeu diversos ferimentos o crioulo 

Quintino José Gonçalves de Souza, sendo preso o autor da ofensa, que era o diabo, crioulo João 

de Souza. 

O de nome José Francisco Pinheiro, armado de um grande porta-voz, na rua Senador Pompeu, 

ofendeu a diversas pessoas, pelo que foi recolhido ao xadrez. 

A crioula Maria da Felicidade da Conceição segui o mesmo destino, por estar promovendo 

desordem na rua General Caldwell, estando também caracterizada de diabo. 

Um numeroso grupo dos tais diabos e diabinhos invadiu a loja de charutos da rua dos Andradas , 

n. 26 e depois de espancarem ao dono da mesma, Januário Joaquim Menezes, e a José Rodriguez 

de Carvalho, que ali se achava, passaram a inutilizar diversos objetos, roubar charutos e o mais 

que encontravam a jeito. A polícia conseguiu apenas prender o chefe do grupo, que era Manoel 

Jacinto Nunes. 

Um outro grupo, vendo que eram recolhidos alguns companheiros a estação do 4º distrito, 

pretendiam invadi-la para soltá-los. Esse grupo era capitaneado por um sargento do exército, que 

foi preso e remetido para o seu quartel. 

Durante a noite foram ainda recolhidos a diversas estações 41 diabos, que em diversas ruas 

faziam distúrbios. 

Na freguesia de Santana, todos os diabos que eram encontrados eram revistados, e como sinal 

cortavam-lhes a calda.
224 

 

É importante notarmos a recorrência do adjetivo crioulo acompanhando a palavra 

diabo. Os casos arrolados pelo jornalista servem para reforçar a imagem de perigo e ameaça à 

“boa sociedade”, e justificar uma política de repressão baseada na suspeição generalizada de 

diabos e negros. Não é por acaso a recorrência de cores adjetivando os diabos que aparecem 

no restante da fonte. 
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A cor dos indivíduos ao longo dos jornais aparece apenas em ocasiões específicas. 

Quando os jornais tratam genericamente dos préstitos das Grandes Sociedades, ou escrevem 

editais atacando o entrudo, as cores dos indivíduos não aparecem com frequência, as 

diferenças são tratadas na esfera cultural e social. Nesta situação as abordagens são muito 

mais abstratas e versam, como vimos, sobre o Zé-Povinho sem educação que ameaça as 

práticas civilizadas dos préstitos dos bons rapazes e famílias respeitáveis
225

. 

Entretanto, quando passamos às páginas de notícias policias o quadro é outro. As 

poucas referências a cor dos indivíduos aparece aí. Podemos notar que a regra é um 

silenciamento da cor, o que não quer dizer que nesta sociedade inexista o preconceito racial. 

Pelo contrário, o que notamos é uma racialização velada, ou como diz Wlamyra Albuquerque, 

há uma dissimulação da raça
226

.  

Segundo Lilia Schwarcz, é com o clímax da abolição da escravidão que o problema 

da raça ganha espaço entre as discussões da elite brasileira. “Assim, com o advento da 

igualdade formal, com a passagem do escravo a cidadão, parecem surgir novas concepções e 

estereótipos.”
227

 A autora afirma, citando Skidmore, que o auge do pensamento racial no 

Brasil ocorreria entre as décadas de 1890 e 1920, período em que a noção de superioridade 

branca seria legitimada cientificamente
 228

. 

Ora, se a ascensão de um pensamento racializado – capaz de justificar medidas 

repressivas de controle das populações de cor e a tentativa de manter certos padrões de 

dominação e trabalho – está diretamente ligada ao rompimento das relações escravistas, 

encontrando seu auge com a abolição e os anos seguintes, no Rio de Janeiro parece ter se 

iniciado precocemente após a lei de 28 de setembro de 1871, e se acelerado na década de 

1880.  

Se contabilizarmos o número de livres e escravos nas freguesias centrais da cidade e 

levarmos em consideração o elevado número de negros e mestiços da população – como 

mostra o censo de 1872 – podemos concluir que na Corte dos últimos anos do império a 

parcela de população cativa era diminuta, e em contrapartida havia um elevado índice de 
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negros e mestiços livres ocupando os mais variados postos de trabalho na cidade.
229

 Os 

escravos existentes trabalhavam lado a lado com negros livres e imigrantes europeus, 

sobretudo portugueses – o que também irá se refletir no carnaval. 

 

 

 

Tabela 1. População das freguesias centrais do Município Neutro, com base nas informações do Almanack 

Laemmert de 1879. 

Freguesias Livres Escravos Total 

Santana 33.746 5.157 38.903 

Santa Rita 30.057 4.778 34.835 

Sacramento 22.927 4.250 27.077 

Glória 17.960 4.525 22.487 

Santo Antônio 16.576 3.937 20.693 

São José 17.378 2.904 20.282 

Candelária 8.162 1.843 10.005 

 

A freguesia com a maior percentagem de escravos é a Glória, com 20%. A freguesia 

de menor índice é Santana, com 13%. Bastante diferente dos elevados índices das décadas 

iniciais do século XIX, quando, em estimativas de Mary Karash, a cidade chegou a ter mais 

de 50% da sua população cativa
230

. 

Como em outras regiões do Brasil
231

, a cidade do Rio vivia um acelerado processo de 

desmoronamento das relações escravistas, e consequentemente, outras estratégias de controle 

foram colocadas em discussão. Portanto é muito importante analisarmos as vezes em que se 
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racializa o indivíduo nessas páginas policiais, como na fonte à pouco citada. Retornemos a 

ela. 

A fonte é tão instigante que é difícil saber por onde começar. Partiremos, então, da 

primeira frase: ―Os diabos, isto é os capoeiras por essa forma fantasiados, continuaram 

anteontem a praticar diabruras‖.  O jornalista lança mão, já na abertura de seu texto, de uma 

frase que sintetiza a imagem que pretende reforçar sobre os que se fantasiam de diabo durante 

o carnaval carioca. Segundo ele, os diabos são representados majoritariamente na festa por 

capoeiras. As diabruras cometidas por esses foliões são entendidas como inerentes e 

naturalizadas, já que não se espera outra atitude de capoeiras que não a violência. 

Mais uma peça para nosso enigma. Os diabos – que naquele mesmo ano foram vistos 

pelo jornalista da Gazeta de Notícias como a “única manifestação do Zé-Povinho no 

carnaval”
232

 – foram considerados como a expressão máxima da ação dos capoeiras na festa.  

Por isso é importante entendermos um pouco melhor quem eram esses capoeiras e quais suas 

práticas e motivações em finais do Império do Brasil.
233

 

Segundo Carlos Eugênio Líbano Soares, as festas representaram um dos momentos 

de maior atuação dos capoeiras no Rio de Janeiro. Desde a primeira metade do século XIX, os 

dias festivos do calendário religioso, as festas cívicas nacionais eram marcadas por grande 

atividade das maltas de capoeiras, sobretudo, nas celebrações realizadas nos meses que 

marcam a virada do ano: Dezembro, Janeiro e Fevereiro – como o Natal, o Dia de Reis e o 

Carnaval
234

. Era um período – como ainda hoje o é – de temperatura elevada, com dias mais 

longos, “que incentivava os moradores brancos e  portugueses a se refugiar em casa, em 

longas sestas” 
235

, enquanto a população negra ocupava as ruas. 
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A capoeira teve papel fundamental na atuação da de negros e mestiço na cidade do 

Rio e consequentemente dos padrões de repressão e das imagens incutidas e propaladas por 

autoridades, jornalistas, literatos, cronistas ao longo do século XIX. Segundo Soares, 91% dos 

indivíduos presos por capoeira ente os anos de 1808 e 1850 eram escravos e 71% eram 

africanos (84% destes eram da África central). A presença de crioulos já nesse período, afirma 

Soares, reforça a tese de que a capoeira é fruto da combinação de diversas tradições africanas 

com invenções culturais crioulas.
236

 

Mais do que um jogo de combate, a prática da capoeira tornou-se elemento 

importante na formação de identidades e no estreitamento de laços étnicos da população 

escrava, principalmente na primeira metade do século XIX. Também exerceu tal papel, com 

crescente conotação política, na segunda metade do século, quando alargou sua composição 

social, atingindo um número maior de negros livres, e também abrangendo indivíduos de 

outros tons de pele e outras nacionalidades, que não apenas crioulos e africanos.
237

 

Entretanto, sustentar tal afirmativa não deve nos fazer perder de vista a capoeira 

como um importante espaço de sociabilidade para pretos e pardos, fossem escravos ou livres, 

malungos ou escravos de viajantes, como diz Soares. E esta característica se acentuou na 

segunda metade do XIX, 
238

 quando as maltas de capoeira atingiram sua força máxima no 

cenário carioca, politizando-se de forma até então inédita.  

A malta, nos explica Soares, “é a unidade fundamental da atuação dos praticantes da 

capoeiragem.”
239

 Para Matthias Assunção, as maltas funcionavam como uma sociedade 

secreta, e os relatos mais detalhados sobre elas datam do final do Império. Logo, será muito 

difícil conhecermos seus mecanismos internos. Um dos poucos elementos que conhecemos é 

que elas se organizavam, sobretudo com base territorial. Seus centros de referência 

geralmente eram as igrejas e as praças. A defesa de seus territórios era a origem de muitos 

confrontos entre as maltas
240

. 
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Figura 11. Typos e uniformes dos antigos Nagoas e Guayamus. Desenho de Calixto. Kosmos, 1906. BN 

 

Os anos 1870, sugere Soares, marcam uma politização explícita da capoeira na Corte, 

com o crescimento das ideias abolicionistas, alianças com membros da elite branca, mas 

também como fruto do contexto da guerra do Paraguai, onde muitos capoeiras lutaram e, ao 

regressarem, inflaram suas maltas de ousadia. Esses grupos também participaram ativamente 

das disputas eleitorais na Corte, principalmente na década de 1880.
241

  

Esse processo se dá ao mesmo tempo em que o carnaval se torna a principal festa 

carioca, suplantando mesmo as festas religiosas. Era um momento propício para esconder-se 

por trás de diabos entre a multidão e “ocultar-se dos agentes da ordem, realizar com maior 

segurança as vinganças pessoais (...) e exprimir rivalidades”
242

. 

                                                                                                                                                                                     
carrapetas” (jovens postulantes a se tornarem capoeiras) começava por volta dos 10 anos, e grande parte dos 

presos por capoeiragem na Casa de Detenção neste período estavam na faixa etária de 15 a 20 anos. 
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Não é por acaso a recorrência de notícias sobre a prisão de capoeiras no carnaval. Os 

números beiram a centena ano a ano. Quando os jornais explicitam o tipo de fantasia, a que 

aparece associada aos capoeiras é a de diabinho. A única exceção que encontrei foi no Jornal 

do Comércio de 22 de fevereiro de 1887: 

 

Ainda os capoeiras – de uma estalagem da rua do conde D‘Eu saiu ontem um grupo de 

mascarados, diabinhos e dominós, que promoveu grande desordem, armados de cacetes e pedras. 

A polícia compareceu e prendeu alguns. Quase todos são conhecidos como capoeiras.
243

 

 

Tal característica das páginas dos jornais nos dias de carnaval reforça a tentativa de 

associar a imagem dos capoeiras com o diabo, e mais do que isso atrelar a fantasia de 

diabinho à prática da capoeiragem, da violência e da desordem. Entretanto, quando 

analisamos os números de prisões que resultaram em transferência para a Casa de Detenção 

da Corte nos dias de carnaval, percebemos que poucos indivíduos foram presos por 

capoeiragem. São apenas 95 acusados de capoeiragem em 995 fichas analisadas. Ou seja, a 

porcentagem de capoeiras que chegavam a ser detidos na Casa de Detenção era mínima, de 

apenas 9,55% do total de presos. Esse percentual nos possibilita deduzir que, apesar de 

numericamente pouco representativos, os capoeiras cultivavam uma imagem forte o suficiente 

para inferir medo em grande parte da imprensa e autoridades públicas. Outra conclusão, já 

ressaltada por Chalhoub e Soares, é que os capoeiras possuíam inúmeras relações mesmo com 

agentes da ordem, o que muitas vezes lhes livravam do xadrez.
244

 

Contudo, apesar desse número relativamente pequeno de presos por capoeiragem, 

sua composição racial é bastante significativa. Como podemos ver no gráfico a seguir, 73% 

foram definidos como pretos (47%), pardos (22%) e fulas (4%), enquanto apenas 19% deles 

eram brancos. Dentre os 18 brancos presos por capoeiragem metade eram estrangeiros (oito 

portugueses e um francês). Portanto, apesar na maior abertura étnica e social da capoeira a 

partir de 1850, com grande número de brancos praticando (principalmente imigrantes 

portugueses), nos dias de carnaval a repressão aos capoeiras negros era muito superior a 

qualquer outro indivíduo.  
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Gráfico 19. Capoeiras presos no carnaval (1879-1888) – Casa de Detenção da Corte, livro de Livres. 

 

“O crioulo Justino, escravo” 

O primeiro caso descrito pela fonte citada no item anterior traz à tona um elemento 

fundamental neste contexto histórico: a presença de escravos no carnaval. A Gazeta de 

Notícias dá a seguinte informação: 

 

Na rua da Quitanda, esquina da do Visconde de Inhaúma,[um grupo de capoeiras fantasiados de 

diabos] feriram gravemente no peito com uma punhalada o crioulo Justino, escravo do 

comendador Luiz José da Silva Guimarães o qual foi recolhido ao hospital da Misericórdia. 
245

 

 

Como nos mostra João Reis, após a independência, as autoridades brasileiras, 

imbuídas de projetos de construção da nação civilizada, aumentaram as medidas de controle 
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da população, tentativas de controle de disciplinar aspectos do comportamento coletivo, 

sobretudo de africanos e descendentes
246

. Eles ameaçavam com suas festas e cantos e 

tambores. Por meio desses elementos tão centrais em suas culturas, subvertiam 

simbolicamente o mundo, celebravam valores, identidades e solidariedades. Podiam, sim, 

conter o gérmen de uma revolta social, mas primordialmente expressavam que “não se 

deixariam escravizar culturalmente”
247

. 

A ampliação ao direito a festa era consequência direta da pressão dos escravos sobre 

os senhores, ou melhor, da negociação cotidiana entre eles. As tentativas de proibir as festas 

negras sempre caminharam lado a lado com o “desleixo” de senhores que permitiam que elas 

acontecessem.  

Essa relação entre proibir e permitir fez parte de uma das mais eficazes estratégias de 

dominação senhorial: através da força e do favor tornaram muitos cativos reféns de seus 

próprios anseios, solidariedades e projetos
248

. Para que se pudesse festejar aos domingos ou 

sair de palhaço no carnaval carioca, para constituir família, viver sobre si, ocupar uma roça, 

acumular pecúlio, era preciso que o cativo, na visão senhorial, fizesse por merecer tal 

“privilégio”.
249

 

Entretanto, não podemos tentar entender essa relação olhando apenas do prisma 

senhorial, pois, como já disse Machado de Assis, “vendo as coisas de guarda-chuva [debaixo 

do braço], fica-se com uma impressão; de enxada, a impressão é diferente”
250

. Os escravos, 

diariamente, souberam negociar e pressionar a classe senhorial no intuito de aumentar seus 

espaços de autonomia, que seria o primeiro passo para se aproximar da tão sonhada liberdade. 

A festa foi um elemento fundamental na experiência de vida dos escravos, dos 

libertos e dos negros livres nas mais variadas regiões das Américas onde a escravidão africana 

foi central. Ela foi vivida pelos escravos: 
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―com diversos fins, sentidos e resultados. Era uma oportunidade para a celebração de valores 

culturais trazidos pelos africanos e de outros aqui criados. Servia para preencher as poucas horas 

de folga ou para acolher os que fugiam das horas de trabalho. A partir e em torno dela muita 

coisa se tornava possível: rituais de identidade étnica, reunião solidária de escravos e libertos, 

competição e conflito entre festeiros, ensaios de levantes contra brancos”
251

 

 

As batalhas pelo direito de festejar mobilizaram tanto quanto os anseios por uma 

família, por roça, ou por autonomia no trabalho. Ao longo de todo período escravista no 

Brasil, a festa foi almejada como mais um componente da luta pela autonomia e um ponto 

formador de muitas visões de liberdade compartilhadas pela população negra. 

O crioulo Justino é apenas um entre tantos escravos que batalharam pelo direito de 

festejar. Justino, escravo do comendador Luiz José da Silva Guimarães, no Domingo de 

carnaval de 1883 se envolveu numa confusão com um grupo de diabinhos. Acabou levando a 

pior, sendo apunhalado no peito. Tal balbúrdia ocorreu na esquina da Rua da Quitanda com a 

Rua Visconde de Inhaúma, bem no centro da cidade, onde mais tarde, naquele mesmo dia 

passariam as Grandes Sociedades Carnavalescas.  

Não tenho informações sobre o que se passou com Justino após agressão tão 

violenta, mas com certeza seu senhor, o comendador, ficou profundamente insatisfeito por ter 

perdido os serviços de seu escravo – seja por uns dias, seja eternamente. Não sabemos os reais 

motivos do atentado contra Justino, nem o que ele fazia naquele momento num dos locais 

mais animados e disputados do carnaval carioca. Entretanto é plausível supor que estivesse 

num momento de folga, já que era Domingo – clássico período de descanso dos escravos – e 

ainda por cima, Domingo de carnaval, dia que abria oficialmente o reinado de Momo na 

cidade. Mesmo não sendo um feriado oficial, o carnaval representava um período de 

suspensão do trabalho, como já ressaltou Cunha
252

, e tanto para Justino quanto para seus 

agressores, a festa poderia representar um momento de distanciamento da autoridade 

senhorial e da exploração de sua força de trabalho. 

É evidente que esses casos de violências e agressões são das páginas policiais do 

jornal. Não podemos olhar inocentemente para essa fonte e acreditar que todos os diabos eram 
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capoeiras desordeiros e que crioulos e pardos saiam no carnaval para roubar e agredir os 

outros. Muitas outras estratégias e possibilidades se abrem nos dias do carnaval. 

A venda de comida, de água, de limões-de-cheiro era liderada por negros e, 

sobretudo, mulheres negras
253

. No início da década de 1880, a educadora alemã Ina Von 

Binzer, após ser alvejada inúmeras vezes por tais limões, escreve para sua “querida” Grete 

que, “apesar de haver proibição, repete-se a mesma coisa todos os anos e nas esquinas até as 

pretas oferecem à venda enormes bandejas cheias de laranjinhas”.
254

 

Além de tentarem alcançar algum retorno financeiro com a festa, das formas mais 

variadas, a importância da participação desses escravos no carnaval parece exceder o simples 

desejo de angariar algum pecúlio. Muitas vezes, na prática, o que ocorria era o contrário, já 

que o sujeito, além de não trabalhar – sendo ele escravo de ganho, todo dia sem trabalho 

representava um prejuízo perante o seu senhor – acabava gastando suas minguadas economias 

para comprar ou fazer uma fantasia. 

Em 1878, na loja de número 55 da rua Sete de Setembro era possível comprar 

máscaras de diabo por 500 réis e 1$000 (mil réis) enquanto as “ditas de bichos 1$ e 2 $, 

máscaras de cera 1$500, ditas de veludo2$, ditas de cetim 1$.”
255

 Na Casa do lagarto, Praça 

Onze de Junho, 132, em 1885, a fantasia de diabo custava 2$ (dois mil réis) e 2$500 (dois mil 

e quinhentos réis); máscaras de diabo 1$ (mil réis), “a escolher”. Já o preço dos dominós era 

4$000, 5$000 e 6$000; a roupa de palhaço 7$000
256

. Em 1888, na Casa da Cotia, conhecida 

loja da rua Uruguaiana, número 16, as fantasias custavam: “Preços: Diabos – 1$000; Dominós 

– 3$500; Pierrot – 4$ e 6$.”
257

 

Não parece haver uma grande variação nos preços das fantasias de diabos entre os 

anos. Contudo não devemos nos esquecer que mesmo estas vestimentas possuíam hierarquias 

e gradações. Uma fantasia de diabinho simples custava muito menos do que paramentadas 

fantasias de Mefistos e Reis dos Diabos ostentadas pelos foliões “ilustres” das Grandes 
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Sociedades. Uma fantasia de cetim podia chegar a custar 25$000 (vinte e cinco mil réis)
258

 

enquanto uma fantasia completa de diabinho com rabo e máscara podia ser encontrada por 

2$500 (dois mil e quinhentos réis). 

Parece bastante plausível a possibilidade de se comprar uma fantasia de diabinho, 

mesmo para escravos de ganho, em finais do século XIX. Segundo André Dutra Boucinhas, 

em interessante estudo sobre consumo e comportamento no Rio a partir de 1850, a renda 

mensal de um trabalhador urbano ou artesão livre girava em torno de 60$000 (sessenta mil 

réis) enquanto seu gasto mensal mínimo seria de 19$000 (dezenove mil réis) se fosse solteiro 

e 34$000 (trinca e quatro mil réis) se casado, ao longo da década de 1870.
259

  

André Boucinhas afirma que um escravo de ganho precisava entregar ao seu senhor 

um jornal mínimo de 20$000 (vinte mil réis) mensais. Segundo seus cálculos, um escravo que 

vivesse “sobre si” em quarto de cortiço desembolsaria 7$000 (sete mil réis) de aluguel do 

quarto de solteiro e teria um gasto mínimo de 12$000 (doze mil réis) de alimentação. Dessa 

forma, um escravo de ganho na década de 1870 precisaria conseguir minimamente 39$000 

(trinta e nove mil réis) para as despesas básicas – 19$000 para comida e moradia e 20$000 

para seu senhor.   

O autor afirma que, mesmo os indivíduos com as profissões com pior remuneração – 

servente de pedreiro, domésticos, vendedores ambulantes e operários – “teriam condições de 

gastar um pouco com roupas, móveis e, é claro, diversão”
260

. A partir desses dados é plausível 

supor que, para os dias de carnaval, com certa economia, seria possível adquirir uma fantasia 

de diabo a 2$500, ou apenas sua máscara por 500 réis. Entretanto, sendo escravo de ganho, 

tendo que pagar altas quantias para seu senhor, se sustentar e ainda tentar juntar pecúlio para 

compra da liberdade, a melhor opção seria fazer sua própria fantasia com arame, papelão, 

trapos vermelhos, e usar o próprio cabelo para fazer os chifres. Mesmo assim, passar a noite 

na festa demandava dinheiro para comer e beber – beber mais do que comer, geralmente. 

Portanto o que leva tais escravos a participar dessa festa? 

Muitas vezes a aparição de escravos nas páginas dos jornais nos dias de carnaval 

acontece de forma coletiva. Não temos como afirmar que estavam agindo coletivamente na 

festa, ou que se conheciam, ou faziam parte de uma malta de capoeira. Contudo, é interessante 
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notar o recurso do jornal em noticiar as prisões desses indivíduos conjuntamente, num bloco 

de escravos: 

 

―Prisões – por diversos motivos foram detidos anteontem os seguintes escravos: Ricardo 

Francisco, de Domingos José Machado; Luis de José Luis Francisco; Eusébio, de Alfredo Luiz de 

Souza; Antero, de F. Brum; o menor Pedro, de Frederico de Tal.‖
261

 

―Prisões – foram detidos anteontem os seguintes escravos: Sebastião, de Alexandre José da Silva; 

Damasia, de José Pereira Magiai; e Maria, de Maria Maia.‖
262

 

 

Não sabemos os motivos nem onde estavam no momento das prisões. Porém, o 

objetivo do Jornal do Comércio é demonstrar a incômoda presença de grupos de escravos 

circulando pelas ruas e merecendo a atenção das autoridades policiais. O Jornal do Comércio, 

por ser um jornal mais conservador e estar mais vinculado aos interesses escravistas, como 

vimos na primeira parte desse trabalho, tende a noticiar com mais ênfase a atuação desses 

escravos, assim como, até bem avançado na década de 1880, faz anúncios de compra e venda 

de escravos, aluguéis e busca por escravos fugidos. Mas o temor de um possível levante 

escravo não era exclusividade desse jornal, muito menos era um temor apenas de 

escravocratas – como vimos anteriormente, mesmo muitos abolicionistas temiam a 

participação de escravos e livres pobres no processo de extinção da escravidão
263

. 

Além dos anúncios de fuga, compra, venda e aluguel do Jornal do Comércio, os 

escravos aparecem recorrentemente nas páginas policiais dos periódicos analisados, com 

exceção da Gazeta da Tarde, que com sua postura radicalmente abolicionista evitava tais 

associações.
264

 Mas tanto na Gazeta de Notícias quanto no Jornal do Comércio, os escravos 

aparecem sendo presos juntamente com pessoas livres: 

 

―Exercícios de capoeiragem – a polícia prendeu anteontem os seguintes indivíduos encontrados 

em exercícios de capoeiragem na frente de diversos grupos carnavalescos: Tito, escravo de 
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Antonio Nunes pereira; Celestino, [escravo] de João de Tal; Lourenço, [escravo] de Fuão 

Carneiro; Leopoldino, [escravo] de Fuão Fontainha;  José Mendes Ferreira, Manoel da Silva, 

Antonio Pereira dos Santos, José Martins de Gusmão e João Afonso da Silva.
265

 

 

―Capoeiras – foram presos anteontem os seguinte capoeiras: Cypriano Leopoldo, Ricardo João 

da Costa, João Ferreira de Melo e Romualdo Ferreira, encontrados em exercício de capoeiragem 

na frente de uma banda de música na rua do Hospício; Joaquim Ramos de Souza, Antonio José 

Rodrigues e Serafim, escravo de José Maria da Silva Guimarães, na praça Onze de Junho; 

Amarino, escravo do comendador Simeão de Sampaio Leite, no campo da Aclamação.
266

 

 

―Aniceto, escravo de Antonio José Machado, foi encontrado fantasiado, em luta corporal com um 

indivíduo que evadiu-se, na rua do Riachuelo. Aniceto apresentava três leves ferimentos na 

cabeça e foi recolhido ao hospital da Misericórdia‖.
267

 

 

Escravos andando em grupos, fazendo exercícios de capoeiragem diante de grupos 

carnavalescos e na frente de bandas de música, eram imagens bastante assustadoras para 

muitos membros da sociedade carioca. Apesar do hábito de sair em cortejos e procissões, 

cantando e dançando, ser muito antigo entre os escravos brasileiros, ele ganhava novos 

sentidos nesse contexto. Ameaçavam as formas tradicionais de controle que perdiam força, 

sobretudo após a lei de 1871.
268

  

Nos dias de carnaval era mais difícil manter o controle individual sobre o cativo. O 

anonimato proporcionado pelo grupo e pela fantasia dotava o escravo de mais autonomia e 

permitia a associação mais efetiva com libertos e livres. Tal proximidade, explicitada nos 

anúncios de prisões que colocam lado a lado escravos e indivíduos livres nos dias de carnaval, 

pode ter servido para reforçar o sentimento de liberdade: cada vez mais escravos “inculcam-

se” livres com o avançar da década de 1880. As ruas da cidade do Rio forneceram as 

máscaras e fantasias necessárias para que mais e mais escravos vivessem “sobre si”. Ás vezes 

as máscaras caíam, mas com o avanço da pressão abolicionista o peso da opinião pública 

mudava de lado.  
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Ora, se ao longo do período estudado encontramos relatos indignados nos jornais da 

atuação (retratada sempre como violenta e perigosa) de escravos no carnaval, percebemos 

também uma importante mudança em alguns órgãos da imprensa. Como no caso apresentado 

pela coluna “Cenas da Escravidão” da Gazeta da Tarde de 19 de fevereiro de 1887: 

 

Às 11 ½ horas da manhã de hoje passava pelo Campo da Aclamação o pardo Franquiro. 

Nessa mesma ocasião, Fuão Miranda, administrador da fazenda da Serra da Taquara, e 

Sant‘Anna, pega-pretos muito conhecido, por ali também transitavam. 

Ao ver Franquiro, Miranda voltou-se para Sant‘Anna e disse-lho: 

- Agarra que é aquele. 

Imediatamente o secreta precipitou-se sobre a presa cobiçada, que dizem ser escravizado do Dr. 

Joaquim José de Siqueira, com ele lutou, recebendo então de Franquiro uma navalhada, que 

vibrou em defesa da sua liberdade. 

Foi contudo Franquiro subjugado e todos dirigiram-se a polícia , onde foi verificado ser leve o 

ferimento de Sant‘Anna, no braço esquerdo, e se está procedendo o inquérito.‖
269

 

 

A história e a imprensa elegem seus mocinhos e bandidos. Para o redator da Gazeta 

da Tarde, o pardo Franquiro passava “inocentemente” pelo Campo da Aclamação quando foi 

perseguido por um administrador de fazenda e um “pega-pretos” de forma arbitrária. A 

matéria não afirma em momento algum que Franquiro era escravo, alega apenas “que dizem 

ser escravizado”. Eis que no momento em que Sant‟Anna tenta agarrá-lo, Franquiro lhe dá um 

“navalhada, que vibrou em defesa de sua liberdade”. O que salta dessa frase é a mudança de 

caráter na abordagem do ato de navalhar. A Gazeta da Tarde utiliza o fato politicamente, 

apresentando a atuação dos agentes da ordem escravista como arbitrária e bárbara. Já a atitude 

do pardo Fraquiro é louvada como uma defesa de sua liberdade, direito este inalienável. Não 

se questiona se Franquiro seria um capoeira, porque estava com uma navalha, nem mesmo 

critica-se sua ação violenta, pois nesse contexto o abolicionismo já é popular o suficiente para 

garantir que um possível escravo navalhe “em defesa de sua liberdade”, principalmente nos 

dias de carnaval. 
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Obviamente isto não é consequência apenas da atuação parlamentar e através da 

imprensa de parte do movimento abolicionista, mas, sobretudo da politização de práticas 

cotidiana de escravos, libertos e homens livres pobres que ajudaram a ruir o escravismo
270

. Os 

escravos fizeram sua parte, e pelo carnaval também contribuíram para expandir suas redes 

sociais e fortalecer seus ideais de liberdade e direito de participação na festa. 

Participar do carnaval trazia para os escravos um período de folga e prazer, os 

aproximava ainda mais de homens e mulheres livres; propiciava a formação de identidades e 

alianças com outros seguimentos sociais; podiam estreitar laços, resolver contendas e 

rivalidades. O ano de 1883, de onde recuperamos a fonte que inspira esses últimos tópicos, é 

marcado pela fundação da Confederação Abolicionista, na redação da Gazeta da Tarde, jornal 

que José do Patrocínio assumiu no final de 1882; nesse mesmo ano foi publicado O 

Abolicionismo, de Joaquim Nabuco, este tornaria a ser eleito deputado na magistratura 

seguinte. 

O diferencial deste período não é o aumento da participação de negros e mestiços, 

mas do seu caráter cada vez mais político e gerador de discussões acerca da problemática da 

abolição. Mais e mais este tema – a abolição – aparecerá no carnaval, seja através dos carros 

de ideias e a concessão de alforrias pelas Grandes Sociedades Carnavalescas, seja pela 

crescente presença de grupos de negros agindo coletivamente (como veremos com os 

Cucumbis) e o maior incomodo que sua presença causará às autoridades (como vimos em 

relação aos números da Casa de Detenção). Aí também se fará sentir a questão da inclusão ou 

não no mundo dos cidadãos plenamente livres da população que carregava a marca da 

escravidão na pele. 

 

In cauda venenum! 

Que mal pode haver numa calda feita de algodão enrolada à cintura de um diabinho? 

Aparentemente ela apenas compõe o personagem, juntamente com seus chifres e tridente. 

Contudo, seus rabos satânicos foram o alvo de ataque das autoridades policiais da freguesia de 

Santana, no carnaval de 1883. O jornalista da Gazeta de Notícias escreve que: 
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―Na freguesia de Santana, todos os diabos que eram encontrados eram revistados, e como sinal 

cortavam-lhes a calda‖ 

 

Para ele, o corte da cauda era uma estratégia dos policiais para identificar os 

diabinhos que já haviam sido revistados, pois, o número desses fantasiados na freguesia era 

enorme. Provavelmente esse repórter, acostumado a ver o carnaval a partir da sacada da 

redação do jornal na Rua do Ouvidor, não conhecia todas as sutilizas dos diabinhos. 

A cauda não era apenas um acessório inofensivo do endiabrado, e parece que os 

policias sabiam disso, assim como J. Verin, escrevendo na Revista Ilustrada: 

 

O carnaval, essa festa pagã, religiosamente conservada até os nossos dias, como um parênteses 

alegre, da vida monótona e séria de um ano inteiro, proporcionou, a todas as classes sociais, um 

meio de gozarem de uma liberdade ilimitada, fantasiando-se à capricho, e até fingindo o que não 

são. 

O povo, pôde ser, à vontade, imperador, príncipe, bobo, diabinho, bispo, sem que ninguém se 

julgasse ofendido, nem pensasse em limitar-lhe essa liberdade de ação, que vai de nariz de cera a 

longa cauda satânica, de paninho encarnado, em cujo extremo se aninha, as vezes, uma navalha. 

In cauda venenum!
271

 

 

A longa cauda podia ocultar a navalha, arma mortal e preciosa de capoeiras cariocas 

na segunda metade do século XIX. Parece que tanto autoridades quanto jornalistas viam o 

diabinho como a encarnação do mal nos dias de carnaval. Não é, portanto, desprezível o fato 

de que encontrei apenas uma referência a outros tipos de fantasias quando estas aparecem em 

relatos de crimes (na maioria dos casos o termo usado são “mascarados” ou “fantasiados”, 

nominalmente, apenas a de diabinho). Não devemos com isso supor que apenas diabinhos 

atentassem contra o “sossego público”, mas que, dos relatos de violência ocorrida no 

carnaval, os jornais só colocavam em evidência as fantasias de diabinhos, quando não usavam 

o termo genérico máscaras ou não citavam a fantasia – o que representa a maioria dos casos. 
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A simbologia do corte das caudas é bastante forte. A liberdade carnavalesca, que 

segundo o colunista da Revista Ilustrada, simbolizada pela possibilidade de fantasiar-se e ia 

“do nariz de cera a longa cauda satânica”, não era tão ilimitada assim. Grupos sociais eram 

alvos preferenciais das políticas repressivas, e como vimos, estas vão se tornando cada vez 

mais racializados ao longo da década de 1880.
272

 Permanecer com sua cauda intacta até o 

raiar do dia deve ter sido privilégio de poucos diabinhos no carnaval de 1883, já que este ano 

registra o maior número de entradas na Casa de Detenção de fantasiados e também o maior 

número absoluto de presos nos anos analisados.
273

 

Se individualmente já causavam temor, grupos de diabos agindo nestes dias serão 

uma ameaça grande o suficiente para estimular mais medidas repressivas. Dois grupos de 

diabos aparecem nas páginas da Gazeta de Notícias, na fonte que vimos esmiuçando: 

 

Um numeroso grupo dos tais diabos e diabinhos invadiu a loja de charutos da rua dos Andradas , 

n. 26 e depois de espancarem ao dono da mesma, Januário Joaquim Menezes, e a José Rodriguez 

de Carvalho, que ali se achava, passaram a inutilizar diversos objetos, roubar charutos e o mais 

que encontravam a jeito. A polícia conseguiu apenas prender o chefe do grupo, que era Manoel 

Jacinto Nunes. 

Um outro grupo, vendo que eram recolhidos alguns companheiros a estação do 4º distrito, 

pretendiam invadi-la para soltá-los. Esse grupo era capitaneado por um sargento do exército, que 

foi preso e remetido para o seu quartel.
274

 

 

Não temos subsídios para compreender as motivações do primeiro grupo em invadir 

a loja de charutos de Januário Joaquim Menezes. Entretanto, o que é importante ressaltar são 

os múltiplos significados de tal evento. Para os membros desse grupo, sendo ou não uma 

malta de capoeira, possibilidade bastante plausível, eles apresentaram uma ação coletiva que 

desafiava a ordem e demonstrava publicamente sua força e ousadia. Cada vez mais esses 

indivíduos desbravavam espaços na sociedade carioca. Obviamente este é um caminho 

violento e criminoso para os padrões da época, pois esta é uma fonte que nos permite alcançar 

tais sujeitos apenas quando “aparecem” como notícia. Contudo nos é permitido supor que tal 
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expressão violenta é somente uma parcela da crescente atuação de negros, escravos e livres
275

, 

no cotidiano politizado da cidade e no esfacelamento do escravismo.
276

 

A ousadia desses grupos é tão grande que chegam a tentar invadir a estação policial 

do 4º distrito para resgatar “alguns companheiros”. E o chefe do grupo era um sargento do 

exército! Essa relação entre capoeiras e forças militares e policiais não é tão surpreendente 

quanto pode parecer à primeira vista. Os diabinhos que formaram esse grupo são tratados 

como capoeiras pelo jornalista, e sua ação revela um pouco do universo desses sujeitos na 

década de 1880. 

A atuação mais ousada e politizada de capoeiras pode ser sentida mais intensamente 

após a Guerra do Paraguai, quando muitos deles retornaram ao Rio, após uma severa política 

de recrutamento forçado na década de 1860.  

A participação do Brasil na guerra marcou profundamente a sociedade e o Estado 

nacional. Como ressalta Ricardo Salles, novas discussões ganharam corpo ao passo que 

“elementos qualificados como incapazes de partilhar e conviver com padrões de civilização 

do império eram chamados a defendê-los”
277

. O exército emergiu como uma nova instituição 

nacional “com raízes em outros grupos sociais (...) com amplo reconhecimento moral, sem, no 

entanto, contar com espaço de participação e poder social e político condizentes com esse 

reconhecimento”
278

 

O retorno ao Rio de Janeiro dos ex-escravos, alforriados pela guerra, da população 

livre pobre que lutou junto com escravos e voluntários das mais variadas províncias, e dos 

inúmeros capoeiras que ajudaram na vitória de importantes batalhas no Paraguai, coincide (e 

contribui) com a aceleração da crise do escravismo
279

. 

Como podemos ver na charge de Angelo Agostini, (Ver Figura 12) o fim da Guerra 

do Paraguai exigia a discussão da questão servil. A legenda da charge diz: “De volta do 

Paraguai. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa 

da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua 

mão amarrada a um tronco! Horrível realidade...”. Não era mais possível adiar seu 
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encaminhamento, sob risco do voluntário – negro e fardado, herói de guerra, com medalhas 

no peito, que lutou “pela liberdade de um povo” – passar da indignação à revolta.
280

 

 

 

Figura 12. De Volta do Paraguai - Angelo Agostini criticando o paradoxo brasileiro após a Guerra do Paraguai: 

Lutar pela liberdade em um país cheio de escravos. A Vida Fluminense, 11/07/1870. BN 

 

Amplamente presentes na sociedade carioca, os capoeiras tiveram papel de destaque 

também na força policial. O corpo policial, apesar do pouco efetivo e escassez de 

equipamentos, desempenhava um papel cada vez mais importante à medida que avançava a 

desestruturação do escravismo. Situado entre a pressão de senhores de escravos e elites 

intelectuais – que exigiam a manutenção da ordem e a repressão aos que a ameaçasse – e a 
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crescente ousadia de escravos, libertos e abolicionistas (populares e membros das classes 

abastadas), a polícia na década de 1880 teve suas atribuições aumentadas.
281

 

Além dos problemas de seu aparelhamento, a força policial era acusada de ser 

ineficaz “moralmente”, pois era composta geralmente de pessoas oriundas das camadas 

pobres e de cor.
282

 Tanto que, na Corte, capoeiras e o aparato policial desenvolveram laços 

estreitos, criando canais de participação e cumplicidade
283

. Talvez o grande exemplo disso 

seja o Corpo de Secretas, que, nas palavras de Soares, “era uma espécie de polícia política 

clandestina, que fornecia informações para os escalões mais altos da instituição” e eram, 

segundo os jornais, composto por capoeiras recrutados nas prisões em troca de liberdade.
284

  

Durante os dias de carnaval o corpo de secretas participava do policiamento das ruas. 

Nem sempre agradava à imprensa essa associação entre capoeiras e polícia. Na segunda-feira 

de carnaval de 1885, por exemplo, “no botequim da rua da Conceição n. 16, pertencente a 

Antônio da Silva Oliveira”, houve um fato que “é mais um padrão de honra para os 

subalternos da nossa polícia”. 

Por volta das onze e meia da noite, um indivíduo conhecido por Trinta entrou no dito 

botequim e fez um tremendo rolo com os presentes. Um dos caixeiros do estabelecimento 

conseguiu colocar Trinta para fora e fechou as portas. Logo em seguida, Antônio da Silva 

Oliveira, o proprietário, chegou ao local. Ouvindo ele “tropel de cavalaria” reabriu as portas.  

 

Um Sr. Inspetor Azevedo, do 2º distrito do Sacramento, que já se achava então à porta 

acompanhado de alguns urbanos, intimou o negociante para lhe declarar quais eram os 

desordeiros. 

Este, que havia chegado a pouco e que não assistira a desordem, nada pode fazer. 

O Sr. Inspetor entrou com os praças no estabelecimento juntamente com Trinta, e depois de 

espancar brutalmente á lamina de rifle a Antônio de Oliveira e ao seu empregado que ficaram 

bastante maltratados, levaram-nos aos empurrões para a polícia. 

Aí o Sr. Dr. Brazil Silvado, 1º delegado, mandou pôr em liberdade ao caixeiro, conservando preso 

a Antônio de Oliveira que, graças ao Sr. Dr. Marques de Freitas, só ontem ficou livre. 
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Além de tudo isso foram grandes os prejuízos que sofre o estabelecimento invadido. 

Esse fato é altamente censurável, não nos admirando, porém, que se desse, porque em parte e 

para honra nossa o policiamento da cidade foi feito nos três dias de carnaval pela polícia secreta, 

que desonra os distintos militares que, garantindo a ordem pública nesses três dias, tantas 

desordens evitaram. 

O Sr. Chefe de Polícia é um homem sério, e estamos certos que dará todas as providências para 

que se não repitam abusos dessa ordem. 

Abra S. Ex. uma devassa e prenda os criminosos.
285

 

 

O Trinta possuía relações estreitas com a força policial, a ponto de lograr a prisão do 

dono e do caixeiro do botequim que não quiseram lhe vender fiado. E a notícia da Gazeta da 

Tarde exige uma atitude do Sr. Chefe de polícia contra a atuação dos secretas que, além de 

terem apoiado o promotor da desordem, espancaram e prenderam a vítima! Entretanto, não 

parece que o Sr. Chefe de polícia, entre 1885 e 1888, o temido rapa-cocos Coelho Bastos, 

tenha ouvido tais queixas, pois ao longo de seu período como chefe de polícia, o corpo de 

secretas foi utilizado amplamente.
286

 

Contudo, o que é preciso reforçar é que a polícia, assim como o exército, 

desempenhou também uma possibilidade de ascensão social para a população negra, e não 

apenas um mecanismo de repressão senhorial. Participar de uma corporação representava 

mais alternativas de crescimento pessoal e mesmo de liberdade para muitos escravos.  

Uma semana após o carnaval de 1886, o crioulo Hemetério, escravo de Antônio 

Rodrigues Soares, conquistava sua carta de alforria. O senhor recebeu a quantia de 300$000 

(trezentos mil réis). O que chama atenção nessa história é o fato de o pagamento ter sido 

efetuado pelo “Illmº Snr Capitão Joaquim Basto Lopes da Cunha, Tesoureiro do Conselho 

econômico do corpo Militar de Polícia da Corte”. Para ele e para os demais membros do 

corpo policial, o crioulo Hemetério era na verdade Eugenio da Silva, praça do corpo militar 

de polícia da Corte.
287

 

Hemetério, “de cor preta, solteiro, de 19 anos de idade [ilegível] e do serviço 

doméstico, devidamente matriculado nesta Corte em 23 de abril de 1872 sob o nº 2182 da 
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matrícula geral” havia adentrado o corpo policial da Corte como praça sob o nome de Eugenio 

da Silva. Não sabemos as circunstâncias desse fato, contudo sabemos seu desfecho. 

Hemetério teve sua alforria comprada pela força policial como nos diz o seu ex-senhor: 

 

Pela presente carta lhe concedo plena e geral liberdade, como se de ventre livre tivesse nascido, 

por haver recebido em pagamento da mesma liberdade a quantia de trezentos mil réis, do mesmo 

Corpo Militar de Polícia. E para seu título mandei passar a presente que assino.
288

 

 

Não sabemos se Hemetério era parte do Corpo dos Secretas, mas o que é preciso 

ressaltar é a possibilidade aberta pela polícia para que um jovem escravo conseguisse formar 

alianças e amizades capazes de levá-lo a liberdade. A polícia era mais do que um simples 

braço armado dos interesses de senhores escravocratas. Dentro de suas linhas Hemetério 

deixou de ser escravo e passou a ser o soldado Eugenio da Silva, livre. 

 

Diabinhos vermelhos e cacetadas de diversas cores 

A imagem de perigo e violência atrelada aos diabinhos, que tantos relatos da 

imprensa ajudaram a reforçar, foi construída em torno de alguns elementos muito 

identificados com práticas negras. Como vimos anteriormente, a capoeiragem foi o seu 

principal representante. Entretanto, outro elemento reforça a hipótese de que, mesmo quando 

não explicitavam a cor dos diabinhos, jornalistas e policiais buscavam colar essa fantasia a 

população negra: era a utilização de cacetes tanto como arma quanto composição de fantasia, 

símbolo de status, instrumento de trabalho.   

A utilização de cacetes era elemento importante em muitas fantasias, não apenas para 

as de diabinhos, servindo de adereço nas danças e auxílio em eventuais brigas.  
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Figura 13. Junto a um Zé Pereira dois diabinhos dançam. Um deles segurando um cacete. Revista Ilustrada, n. 

241, ano 6, 1881 – BN. 

 

Como podemos ver na imagem de Agostini, (Figura 11) dois diabinhos dançam em 

torno de um Zé-Pereira. Um deles segura um pedaço de pau. Ao seu lado um Velho de 

Cabeça Grande evolui com seu cetro. Os tridentes compõem a fantasia de diabinho e podiam 

facilmente servir para fins mais violentos (Figura 12). 

 

 

Figura 14. Diabinho negro sendo preso. Repare na sua máscara (a língua é uma cobra venenosa) e anda com 

um grande tridente. Fon-Fon!, 25/02/1911 – BN. 
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Como nos mostra a Gazeta de Notícias de 09 de fevereiro de 1880, segunda-feira de 

carnaval, “o dia de ontem foi um dia como outro qualquer, apenas com a variante de alguns 

diabinhos vermelhos e de algumas cacetadas de diversas cores”
289

 (grifo meu). Tal associação 

representa uma concepção sobre os sujeitos que se fantasiam de diabinho: para o jornalista há 

uma ligação óbvia entre eles e cacetadas, como fica mais evidente na fonte que se segue: 

 

Desordeiros Mascarados – um grupo de 10 diabinhos, armados de cacetes, promoveu grande 

desordem, ontem a tarde, no largo da carioca. Aos apitos de socorro acudiu a força de 

permanentes da 4ª estação, que conseguiu a prisão de seis
290

 

 

Por isso é preciso entender melhor sua utilização, para além dos dias de carnaval. 

O cacete também era um dos elementos centrais da capoeiragem da segunda metade 

do século XIX no Rio de Janeiro.
291

 Na Gazeta de Notícias do domingo de carnaval de 1883 

temos um bom exemplo da combinação entre o carnaval, os capoeiras e o uso do cacete: 

 

Por estarem em exercício de capoeiragem, na frente da música do 7º batalhão de infantaria, e 

agredirem os guardas urbanos, armados com cacetes, quando a mesma música passava pelo 

largo da Misericórdia, foram presos os seguintes desordeiros: Ignacio, escravo de Antônio 

Joaquim de Mattos, Antônio Carolino da Conceição, Perrere Antônio, João, escravo de Ricardo 

de tal, Antônio Leandro da Silva e José Alves dos Santos.
292

 

 

No ano de 1885, Angelo Agostini publica a imagem que fazia dos secretas, na 

tentativa de ridicularizar e criticar a utilização desses indivíduos como força policial. Na 

imagem, que foi analisada por Matthias Assunção em seu estudo sobre a capoeira
293

, podemos 

reparar que todos são negros, estão vestidos com paletós e chapéus, cultivam bigodes, e em 

sua pose – que mescla dissimulação e arrogância – reparamos a presença fundamental de 

pequenos pedaços de madeira, popularmente chamados de cacete e petrópolis, (Figura 15). 
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Figura 15. Angelo Agostini. Revista Ilustrada, n. 422 – 1885 - BN 

 

O uso do cacete por capoeiras e diabos no carnaval carioca não representa uma 

simples forma de dançar ou se defender e agredir. A utilização desses ultrapassa em muito os 

três dias do carnaval. São muitas as referências iconográficas de escravos ou negros livres 

portando cacetes em suas atividades cotidianas ou em eventos mais pomposos. Em duas 

gravuras sobre funerais, Debret retratou um homem negro que acompanha o cadáver 

segurando um pequeno pedaço de pau, (figura 16), e depois um indivíduo que ergue um 

cacete, como quem comanda os acontecimentos – na representação do funeral de uma mulher 

negra (figura 17). 
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Figura 16. Detalhe da prancha de Debret 

intitulada “Convoi fúnebre de négrillons”. 

Podemos reparar no cacete de aproximadamente 

meio metro na mão do escravo. In: DEBRET, Jean 

Babtiste. Voyage Pitoresque et historique au 

Brèsil. Tome Troisième. Paris: Firmin Didot Frères, 

Imprimeurs de l’institute de France, 1839. 

Prancha 15. 

 

Figura 17. Detalhe da prancha “Enterrement 

d’une femme nègre” In: DEBRET, Jean Babtiste. 

Voyage Pitoresque et historique au Brèsil. Tome 

Troisième. Paris: Firmin Didot Frères, Imprimeurs 

de l’institute de France, 1839. Prancha 16. 



 

156 
 

 

 

Figura 18. “Transport d’un enfant Blanc, pour ètre babtisé a l’église”. In: DEBRET, Jean Babtiste. 

Voyage Pitoresque et historique au Brèsil. Tome Troisième. Paris: Firmin Didot Frères, Imprimeurs de 

l’institute de France, 1839. Prancha 12. Escravos carregadores estão portando cacetes. 

 

 

Figura 19. “Brullement de l’effigiedu Juda”. Detalhe - crianças negras utilizam cacetes para destruir bonecos 

de Judas no sábado de aleluia. DEBRET, Jean Babtiste. In: DEBRET, Jean Babtiste. Voyage Pitoresque et 

historique au Brèsil. Tome Troisième. Paris: Firmin Didot Frères, Imprimeurs de l’institute de France, 1839. 

Prancha 21. 
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Na figura 18, chamada “Transport d‟un enfant Blanc, pour ètre babtisé a l‟église” 

(“Transporte de um bebê branco, para ser batizado na igreja”), podemos notar o porte de 

cacetes pelos escravos que fazem o transporte da criança e de sua ama. Já na figura 19, 

crianças negras se divertem despedaçando bonecos de Judas no sábado de Aleluia; suas armas 

são pequenos pedaços de madeira. 

Esses variados usos de pequenos pedaços de pau por escravos e seus descendentes da 

cidade do Rio de Janeiro nos revela que o seu porte fazia parte de sua indumentária cotidiana. 

Serviam como objeto de distinção social (em eventos mais pomposos como enterros e eventos 

festivos), como arma para proteção e ataque em eventuais conflitos (como no caso dos 

capoeiras, mas não só deles) e também como elemento constitutivo de manifestações culturais 

festivas – como no carnaval. 

Como demonstra Matthias Assunção, o uso do cacete também ultrapassa as 

fronteiras da Corte brasileira. Jogos de cacete existem em grande parte das colônias 

americanas onde a escravidão africana foi de grande importância
294

, no Caribe, na Venezuela, 

no Brasil, nos Estados Unidos (figura 21). 

Na Venezuela, entre os descendentes dos escravos de Lara, região de plantation de 

cana, ainda hoje o “juego de palo” é uma prática importante. Em Santo Domingo, Haiti, e na 

Dominica (Figura 20) também há  lutas, jogos ou rituais religiosos que utilizam o cacete como 

arma ou adereço. Em Trinidad, nos carnavais da década de 1880, os “stick fighters” 

empreenderam movimentos violentos contra a tentativa do governo de reprimir o uso dos 

cacetes na festa.
295

 Muitas regiões da África, que fornecerem escravos para essas colônias, 

possuem registros de lutas com cacetes: Angola, Moçambique, os Zulus da África do Sul, a 

África Ocidental.
296

 

Porém, a Europa também tem práticas semelhantes. Entretanto, não devemos estar 

preocupados aqui com as raízes de práticas culturais, mas sim com as rotas que elas 
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percorreram e com os sujeitos sociais que mantiveram e transformaram seus usos e 

significados ao longo do tempo.
297

 

 

 

Figura 20.  Imagem do final do século de XVIII de confronto entre um negro francês e um inglês na ilha 

caribenha da Dominca. Agostino Brunias, 1779. "A cudgelling match between English and French Negroes in 

the island of Dominica." Retirada do site “The Atlantic Slave Trade and Slave Life in the Americas: A Visual 

Record”. Image Reference: Bilby-3; origem: National Library of Jamaica, Institute of Jamaica, Kingston. 

http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/index.php 
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Figura 21. Dança numa plantation da Carolina do Sul, EUA, em finais do século XVIII. Artista desconhecido. 

Retirada do site “The Atlantic Slave Trade and Slave Life in the Americas: A Visual Record”. Image Reference: 

NW0159; Origem: Abby Aldrich Rockefeller Folk Art Museum, Colonial Williamsburg, Virginia. 

http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/index.php 

 

Ainda hoje, no Vale do Paraíba Fluminense, existem pessoas que praticam o “jogo 

do pau”. Esses indivíduos descendem dos últimos escravos que trabalharam na região cafeeira 

do estado do Rio de Janeiro. Essas práticas tanto divertiam como serviam para defesa e 

agressões quando necessário. Também encontramos o cacete nas folias de reis, forte presença 

entre as comunidades negras rurais do Rio e também na baixada fluminense. O palhaço da 

folia, que representa o soldado de Herodes, àquele que persegue o menino Jesus, é muitas 

vezes associado com o diabo. Suas principais “armas” são os versos (tanto sobre as histórias 

da folia quanto sobre o cotidiano) e os cacetes que compõe sua fantasia colorida.
298

 Portanto a 

utilização dos cacetes por capoeiras e também por diabinhos no carnaval possui nexos 

culturais muito variados que remetem à experiência da escravidão e da diáspora. Sua presença 

no Rio, na década de 1880, foi tão marcante que o ator Vasques, figura popular naqueles 

tempos
299

, em crônica publicada na Gazeta da Tarde em 14 de fevereiro de 1884, afirma que 
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“o cacete é, atualmente, o personagem mais importante das folias carnavalescas”, 

conseguindo, com sua incômoda presença, fazer desaparecer os mais finos máscaras.
300

 Não é 

por acaso que na sexta-feira antes do carnaval de 1888, a Gazeta da Tarde publica a seguinte 

notícia: 

 

Outro pândego! 

Henrique José de Lima Freitas há muito que desejava possuir uma bengala. 

Como se aproxima o carnaval lembrou-se Freitas de que só lhe restava um meio – era o de bifar, 

visto que não tinha dinheiro para comprar. 

Ontem passando ele pela chapelaria n. 117 da rua da Uruguaiana viu um bonito petrópolis 

servindo de amort[ilegível] na porta da referida chapelaria; parou, mirou-o e num movimento, 

zás, bifou-o. 

O proprietário daquela chapelaria, que, estava apreciando os trejeitos de Freitas, gritou logo: - 

Pega ladrão, pega, pega, e, comparecendo o respectivo rondante, teve tempo de filar o Freitas, 

levando-o à presença do subdelegado do [?] distrito do Sacramento, que contra ele fez lavrar 

auto de flagrante, remetendo-o e seguida para a Detenção. 

Coitado, não vê o carnaval!...
301

 

 

Para possuir um bengala, Henrique José achou que valia a pena arriscar ser preso 

tentando roubar um “bonito petrópolis”. Não conhecemos suas reais intenções, porém 

podemos imaginar suas múltiplas possibilidades: estilo, dança, defesa, agressão, desafios... 

 

Liberdade Diabólica 

A figura do diabo nas ruas da Corte ameaçava não apenas o carnaval civilizado 

sonhado por muitos jornalistas, mas ameaçava também projetos de nação e cidadania que 

estavam em disputa. A associação dos diabos com os capoeiras, com cacetes, violência e uma 

imagem de perigo constante, e com sua aproximação com sujeitos reconhecidos como 
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crioulos, pardos e pretos traz consigo o temor das elites políticas e intelectuais em relação ao 

rumo da nação após a abolição que se aproximava: o diabo representava o negro destemido e 

abusado, que com humor e doses de violência, expressava seu desejo de participar da nação 

ativamente, determinando seus rumos, não apenas como plateia do carnaval civilizado e 

ordenado representado pelas Grandes Sociedades Carnavalescas.  

Considero, portanto, o diabo um personagem que, na década de 1880, – na prática e 

simbolicamente – potencializava o temor dos senhores “de ver riscada da gramática das 

relações sociais, junto com a palavra escravo, a condição social dos homens brancos, 

construídas por séculos com tanto esmero”, parafraseando Wlamyra Albuquerque
302

. 

Ela é a única fantasia explicitamente nominada nos jornais quando relatam um crime, 

e os anos de 1883 e 1885 são os que trazem as maiores referências. Grupos inteiros agindo 

pelas ruas, desordens e confusões que na perspectiva dos jornalistas ameaçavam seriamente a 

implementação de uma festa civilizada, digna de uma nação civilizada. 

Conforme avançam os anos, como produto da constante associação de mascarados e 

crimes, perigo e violência, mais medidas repressivas contra o entrudo e as práticas do 

carnaval das ruas são exigidas e anunciadas pelos jornais. Em 1887, a Gazeta de Notícias 

afirma que o número de diabinhos no carnaval é menor que nos anos anteriores. Atribui tal 

fato à proibição de diabinhos maiores de quinze anos pelo chefe de polícia (Coelho Bastos) e 

o recolhimento de mais de quatrocentas pessoas ao xadrez, “por conveniências de saúde” e 

“livrá-las de constipações”. “- Pelo que a polícia lavra mais um tanto”, conclui a Gazeta de 

Notícias.
303

 

Representantes das vertentes abolicionistas presentes nos jornais e no parlamento não 

viam contradição em defender o fim da escravidão e pregar o combate às práticas culturais 

dessa mesma população e de seus descendentes. 

Como nos mostra Angelo Agostini, muitas vezes o negro nem precisava de máscara 

para ser associado ao diabo nos dias do carnaval. Na figura que se segue (Figura22), 

ilustração de O Mequetrefe, do carnaval de 1886, podemos visualizar à esquerda um velho 
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representando o antigo carnaval. Do lado direito, um jovem mascarado dá vida ao carnaval de 

1886. Ambos seguram um arco com a data de abertura do reinado de Momo, 07 de Março
304

.  

 

 

Figura 22. Angelo Agostini. O Mequetrefe n. 401, ano 12, 1886. BN 

 

Abruptamente, rompe o pano um negro fantasiado que enverga chifres, não de uma 

máscara vermelha, mas sim feitos com seus próprios cabelos carapinhados. Simbolicamente, 

Agostini nos revela, primeiramente, a imagem que muitos companheiros das letras e também 

autoridades faziam do carnaval das ruas: um indivíduo de pele preta, com chifres “naturais”, 

com olhar vidrado e diabólico.  

A charge de 1886 reforça imagens estereotipadas e preconceituosas que ganhavam 

força no contexto da abolição da escravidão entre intelectuais e pensadores brasileiros. 

Entretanto, não devemos afirmar que tais concepções fossem hegemônicas ou que não 

houvesse espaço para outras analises da ação da população negra. 
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Podemos (e devemos) também analisar a imagem por outro viés: o folião negro 

participando ativamente da passagem do antigo para o novo carnaval (civilizado e moderno).  

Percebemos que a festa era também disputada pela população negra, que ansiava por espaços 

de autonomia e participação neste evento que anualmente era alardeado nos mais variados 

meios como o tempo da liberdade
305

. Sua atuação na festa lhes parecia elemento central na 

experiência de liberdade que anualmente ganhava força, não apenas para os escravizados, mas 

também para a população negra livre. 

Não me refiro a uma liberdade burguesa, no sentido liberal ou apenas antônima a 

escravidão. Trato nessa dissertação de uma liberdade com sentido mais amplo, que vinha 

sendo discutida também nas ruas do Rio naqueles anos. A liberdade de festejar e se divertir de 

sua própria maneira, liberdade de transitar pela cidade, de viver o cotidiano de forma mais 

leve e alegre. Por isso a importância do Carnaval. 

Ora, se o carnaval foi alçado à festa civilizatória por membros das elites intelectuais 

e políticas do Brasil, também foi eleito como espaço de dramatização de desejos de 

participação na sociedade que se pretendia construir pela população negra. Foi um evento que, 

ao mesmo tempo em que servia para reforçar tradições e práticas culturais escravos, libertos e 

negros livres, servia como espaço de luta e transformação das relações sociais.  

Muitas práticas sociais de matriz africana encontraram espaço de manutenção na 

festa de momo, pois mesmo as autoridades viam esses dias como mais permissivos. A 

transposição de folias de reis, ranchos, barracas de festas do Divino ou Penha, máscaras, 

Cucumbis, e mesmo de diabos e outras fantasias para os dias de carnaval não ocorreu sem 

conflitos e rupturas, muito pelo contrário: para manterem suas tradições culturais foi preciso 

transformá-las de acordo com as novas tensões e discussões presentes na década de 1880.
306

 

Interpretaram com suas concepções de liberdade o carnaval e através dele politizaram sua 

experiência.  

Ser um diabinho negro que sobe em um carro de ideias a favor do abolicionismo e 

dança diante da multidão, composta pelas mais ilustres famílias da Rua do Ouvidor, pelos 

jornalistas dos periódicos mais importantes do império, pelas autoridades policiais, além de 

todos os seus pares do “Zé-Povinho”, ganha novos sentidos. Estes estão diretamente 
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relacionados ao caráter do processo abolicionista da Corte, com o avanço da década de 1880 

(Figura 23). 

 

Figura 23. Detalhe da ilustração de Angelo Agostini que ocupa duas páginas de sua revista. Nela estão 

retratados os préstitos das Grandes Sociedades Carnavalescas. Mas se olharmos atentamente desvendamos 

outros segredos daqueles carnavais.  Revista Ilustrada, n. 241, ano 6, 1881. BN 

 

Esses novos sentidos podem ser medidos através de dois elementos. Primeiro, pela 

constante perseguição aos máscaras, sobretudo aos diabos e sua associação a uma imagem de 

crime e perigo, presentes nos jornais (e pela crescente repressão policial aos pretos, pardos e 

fulas, como vimos através dos dados da Casa de Detenção). Em segundo lugar, temos a 

crescente ousadia desses fantasiados, principalmente aqueles membros de maltas de capoeiras 

que atuaram no carnaval com grande afinco. Conforme nos mostrou Soares, confrontos entre 

Nagôas e Guaiamus, as duas principais maltas da cidade no período, tornaram-se frequentes 

nos anos finais da escravidão e assim como sua atuação mais regular nos conflitos entre 

abolicionistas e defensores do escravismo.
307

 

O crescimento do sentimento abolicionista é sensível nos dias do carnaval, onde os 

carros das grandes sociedades carnavalescas que representavam a Liberdade eram sempre os 

mais aplaudidos dos préstitos; onde o povo delirava ao ver ex-escravos sendo alforriados nos 

dias de Momo. Os próprios ex-escravos tomam parte na propagação deste movimento. Em 
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1888, a Revista Ilustrada narra da seguinte forma os préstitos carnavalescos das grandes 

sociedades: 

 

Congresso dos Fenianos (...) logo após vinha um carro simbolizando a questão abolicionista, e 

que o público recebia com palmas e bravos, testemunhando, assim, a sua simpatia pela grandiosa 

ideia ali exibida. Representava ele um grupo de escravos, maltratados pelo senhor, que, julgando-

se seguro, entregava-se a todas as sanhas. Quando, porem, menos pensava surgia a figura de um 

grande parlamentar abolicionista e aplicava-lhe um ruidoso pontapé, no lugar em que as costas... 

mudam de nome. 

O povo ria e aplaudia a mais não poder! 

Acompanhavam este carro 17 pretos montados em burricos e fazendo discursos às massas, sobre 

a escravidão e almejada liberdade (...) 

Fechava o grandioso préstito dos Democráticos, uma apologia á abolição, que há de trazer o 

progresso e a grandeza a este país desorganizado. Os bravos e as palmas com que foi acolhida 

esta belíssima apoteose, não tinham conta. Pode-se dizer que ela atravessava a cidade, em meio 

de uma constante ovação (...)
308

 

 

Os projetos abolicionistas paternalistas e reformistas das Grandes Sociedades 

entravam em contato com outras formas de conceber a liberdade. Nas ruas, a “pureza” das 

ideias das elites políticas e intelectuais era perdida, pois escravos, libertos e negros livres 

pobres tentavam fazer valer seu direito de festejar e celebrar a liberdade de sua maneira. Esses 

confrontos geraram inúmeros desconfortos para intelectuais e políticos favoráveis à abolição, 

mas temerosos da nova condição de liberdade desses sujeitos.  

Um dos caminhos mais utilizados pela população negra da cidade do Rio de Janeiro 

para expressar suas críticas e mostrar sua concepção de liberdade e diversão foi o carnaval, 

centrada na autonomia para ocupar espaços da festa não apenas como plateia de desfiles, mas 

como ator principal neste espetáculo. Ou seja, colocar em prática sua cidadania. Essa noção 

dialogou constantemente com as redes sociais mais amplas de defesa da abolição, cada vez 

mais populares e difundidas na segunda metade da década de 1880. 
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 O carnaval representou um evento anual que permitia e garantia que essa população 

experimentasse o avanço das ideias abolicionistas e de suas aspirações individuais de 

participação. Os diabinhos estão no centro desse movimento, pois pautaram formas de agir e 

também justificaram caminhos de repressão. Apesar de sua grande popularidade entre foliões 

com tons de pele variados, a fantasia de diabinho parece realmente ter despertado grande 

interesse entre os descendentes de africanos no Brasil e em diversos pontos do Atlântico. Nas 

ilhas caribenhas, na Venezuela, em Nova Orleans eles estão presentes nos dias de carnaval e 

em outras festas populares. Os limites dessa pesquisa não nos permitem maiores conclusões 

sobre essa recorrência diabólica pelo Atlântico Negro, mas podemos supor que muitos de seus 

atributos atraíram essas populações. A irreverência, a dança, as pilhérias e uma imagem de 

esperteza podem ter reforçado o desejo dos negros de se auto representarem com essa 

fantasia.  

Mas, ainda assim, essa fantasia nos ajuda a entender, sobretudo a dimensão 

individual da participação de negros e mestiços no carnaval do Rio. No capítulo seguinte 

enfrentaremos estratégias carnavalescas coletivas empreendidas por negros que dançavam, se 

vestiam e cantavam “à moda africana”. 
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IV – Cucumbis Carnavalescos 

O toque do agogô, alto e agudo, chegava primeiro à esquina da Rua Primeiro de 

Março com a Rua do Ouvidor. Logo em seguida o som dos chocalhos, tamborins e adufos
309

 

atraía os ouvidos e os olhares daqueles que se apertavam no chão e nas sacadas. No mesmo 

instante em que os gritos e cânticos graves e retumbantes inundavam a Rua do Ouvidor, era 

possível distinguir as primeiras plumas de cocares e pontas de lanças dobrando a esquina. 

O préstito de aproximadamente duas dezenas de pessoas avançou pela estreita rua, 

dançando e cantando sem parar. Eram homens e mulheres negros vestidos de “índios”, com 

penas, tacapes, lanças, escudos, carregando cobras e lagartos (alguns vivos). Uma mulher 

ricamente adornada, com manto e cetro, era carregada num andor. Era a Rainha e ao seu lado 

vinha o Rei. Seus súditos tocavam instrumentos pouco comuns para os habituais 

frequentadores da rua do Ouvidor. Cantavam numa língua menos comum ainda. Mas era 

carnaval, sua Corte estava passando e uma frase entre tantas outras ficou clara para todos os 

presentes: “A África sempre foi livre” cantavam os membros do grupo chamado Cucumbis 

Africanos. 

Esse episódio ocorreu na segunda-feira de carnaval do ano de 1888 e foi noticiado 

pelo Jornal do Comércio
310

. Ele é um bom exemplo de um fenômeno curioso, mas não 

inexplicável, que ganhou força na segunda metade da década de 1880 no carnaval carioca. 

Refiro-me à crescente aparição de grupos explicitamente associados a práticas africanas nos 

jornais do Rio de Janeiro, sobretudo aqueles que se auto intitulavam Cucumbis. Não encontrei 

referências a esses grupos, enquanto associações carnavalescas, antes de 1884 nos três jornais 

pesquisados (Gazeta de Notícias, Gazeta da Tarde e Jornal do Comércio), nem na Revista 

Ilustrada. Entretanto, entre 1884 e 1888 sua presença tornar-se-á cada vez mais significativa – 

tanto quantitativa quanto qualitativamente – nas folhas diárias. 

Obviamente, não estou afirmando que tais sociedades tenham surgido apenas em 

1884; o que pretendo discutir é porque justamente a partir desse ano elas começam a ganhar 
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espaço nos periódicos da Corte nos dias de carnaval. Este capítulo pretende analisar também 

quais os significados dessa imagem africana produzida tanto pelos próprios membros desses 

grupos quanto pela imprensa, por memorialistas, folcloristas e viajantes. Acredito ser de 

grande importância pensarmos esses grupos (que se apresentavam “à moda africana”)
311

 em 

relação com todo o processo de desestruturação da escravidão, vivido tão intensamente na 

cidade do Rio de Janeiro na década de 1880. Para tanto precisaremos ir mais distante, no 

tempo e no espaço: voltar até o período colonial em busca das congadas e outras festas 

semelhantes; atravessar o Atlântico em busca de referências históricas que nos ajudem a 

entender a força dessa prática que, mais de três décadas depois da extinção do tráfico, fez 

homens e mulheres saírem às ruas cantando, dançando e contando histórias de uma certa 

África. 

 

Memorialistas, Folcloristas e Viajantes sobre antigos Cucumbis 

Ao ler os jornais dos dias de carnaval da década de 1880 me deparei com uma 

pluralidade enorme de atores e práticas convivendo – não harmoniosamente – lado a lado nas 

estreitas ruas do Rio de Janeiro. Além dos já famigerados diabinhos encarnados, presença 

constante nas páginas diárias e frequentadores assíduos dos xadrezes da cidade, o carnaval das 

ruas apresentava centenas de outros foliões fantasiados de Velhos, Dominós, Mortes, 

Chicards e Morcegos entre outros tipos que, individualmente, brincavam sob o reinado de 

Momo. Também era comum o relato de grupos populares percorrendo dia e noite o centro e 

os arrabaldes da Corte. A grande maioria desses grupos era chamada de Zé-Pereira pelos 

jornalistas.  

O Zé-Pereira correspondia, em finais do século XIX, a um termo genérico com o qual 

os jornalistas definiam quaisquer grupos de foliões populares que pulassem o carnaval atrás 

de uma banda de zabumbas e bumbos, empunhados por sujeitos vestidos de casacas 

esfarrapadas, que carregavam estandarte e faziam um “infernal barulho”
312

. Atrás de si 

atraíam muita gente e, como afirma Maria Clementina Pereira Cunha, causaram um grande 

impacto no carnaval dos máscaras avulsos, “que sozinhos e de forma anárquica percorriam as 

ruas da cidade (...). [o Zé-Pereira] forneceu ritmo à dança dos velhos e princeses, atraiu para a 

dança os diabinhos e demais personagens que, isolados, já pareciam assustadores” e que nessa 
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“presença coletiva” pareciam ainda mais perigosos e abomináveis aos olhos de jornalistas e 

autoridades.
313

 

Contudo, mesmo para um observador bastante distante, como muitos jornalistas, alguns 

grupos pareciam se destacar na multidão de foliões. O maior espaço nas páginas de seus 

jornais era dedicado aos préstitos das Grandes Sociedades Carnavalescas e outras sociedades 

e grupos que almejavam chegar próximo da glória ostentada por Democráticos, Fenianos e 

Tenentes do Diabo. Sociedades como Estudantes de Salamanca, Progressistas da Cidade 

Nova, Piratas do Amor, Congresso dos Socialistas, Cavaleiros de São Potino entre tantas 

outras desfilavam anualmente, aumentando a concorrência das ruas nos dias de carnaval.  

A partir de 1884, porém, uma nova denominação aparece nos jornais pesquisados: são 

os Cucumbis. São apresentados simploriamente como grupos carnavalescos compostos 

exclusivamente por homens e mulheres negros, que se vestem, cantam, dançam e narram 

histórias à moda africana. Assim como os Zé-Pereiras, os Cucumbis representam uma 

possibilidade de ação coletiva nos dias de carnaval, mas trazem consigo também formas de 

identidade diferenciada, à medida que possuem critérios especiais na aceitação ou não de 

membros. 

Portanto, precisamos nos aproximar o máximo possível dessa experiência coletiva e 

festiva empreendida por negros e negras no carnaval do Rio, sobretudo por ganhar 

visibilidade na imprensa justamente no auge da crise do escravismo. Para tanto é preciso 

buscar os relatos sobre a presença de Cucumbis no Brasil para além da festa carnavalesca.  

*** 

No dia 13 de fevereiro de 1888, uma segunda-feira de carnaval, a Gazeta de Notícias 

publicara um longo texto assinado por Mello Moraes Filho intitulado “Os Cucumbis”. Esse 

artigo seria publicado com algumas modificações em sua obra Festas e tradições populares 

do Brasil
314

, na edição de 1901. Não é por acaso que o artigo de Mello Moraes compõe a 

Gazeta de Notícias naquele ano. Suas explicações sobre os Cucumbis correspondem ao 

crescente impacto desses grupos nas ruas (ou pelo menos a sua maior visibilidade diante dos 
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jornalistas), disputando espaço com as demais sociedades e Zé-Pereiras. Explicita também a 

curiosidade e a necessidade, por parte da imprensa, de se compreender minimante a presença 

daqueles sujeitos cada vez mais atuantes nos dias de Momo. 

É interessante notar que este artigo não fazia parte da primeira versão de seu livro 

publicado pela Garnier, em 1888, sob o título de “Festas Populares do Brasil”. O que reforça 

a ideia de que esse texto foi escrito ainda naquele ano de 1888, dialogando com a nova 

relação dos Cucumbis com a festa carnavalesca, e por isso não houve tempo de incluí-lo em 

sua obra. 

Mello Moraes inicia o texto fazendo uma breve história dos Cucumbis. Para ele o termo 

Cucumbi teria origem na Bahia, onde esses grupos, ainda no período colonial, eram 

compostos exclusivamente por “escravos d‟África” que cantavam suas “cantigas bárbaras 

unicamente na linguagem de suas terras natalícias”.
315

 Afirma que “em todos os tempos, por 

ocasião do entrudo e das festas do Natal, ranchos deles encontravam-se em lugares múltiplos, 

indo dançar e cantar em casas determinadas, ou nos tablados construídos ao lado das igrejas e 

nas praças”. Nas demais províncias do Brasil recebiam o nome de Congos. 

No Rio, prossegue Mello Moraes, os Cucumbis existiram até a década de 1830, e eram 

parte de “préstitos fúnebres dos filhos dos reis africanos aqui falecidos”. Tal associação pode 

ser melhor analisada se a compararmos com os relatos de Jean-Baptiste Debret sobre os 

cortejos fúnebres de negros nas primeiras décadas do século XIX. 

Debret chegou ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1816, como membro da Missão 

Francesa, convocada por dom João VI. Planejava ficar seis anos, mas acabou permanecendo 

por quinze. Apesar de ter sido um pintor “áulico”, produzindo inúmeras obras sobre a família 

real e atos oficiais, Debret nos legou magníficas gravuras sobre índios, negros, aspectos do 

cotidiano e dos costumes da população brasileira, e especificamente do Rio de Janeiro. 

Grande parte dessas gravuras foi publicada no livro Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, 

editado na França, em três volumes, entre os anos de 1834 e 1839. 
316
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No terceiro volume dessa obra encontramos uma prancha intitulada Convoi funèbre dun 

fils de roi nègre (“Cortejo Fúnebre de um filho de rei negro”)
317

 e uma breve descrição do 

mesmo. Segundo o artista francês, não é raro encontrar entre a multidão de escravos, alguns 

“grands dignitaires éthiopiens”, e que os seus ex-vassalos os reconhecem, lhes prestam 

homenagens e buscam meios de juntar dinheiro para comprar sua liberdade. Quando morre, 

ou então seu filho morre, seu corpo é exposto com vestuário africano, recebendo visita de seus 

súditos e de delegações de negros de outras nações (compostas por três dignatários: um 

diplomata, um porta-estandarte e um capitão de guarda). Uma multidão de negros se aglomera 

fora da casa que abriga o corpo. Em seu interior os negros cantam acompanhados de seus 

“instrumentos nacionais”, reforçados pelas palmas das mãos daqueles que os rodeiam. 

Ao anoitecer o cortejo sai às ruas. O mestre de cerimônias sai da casa e, “a grandes 

golpes de rotin [a tradução literal é vime, aparentemente se refere a um pequeno pedaço de 

madeira]”, faz recuar a multidão de negros que obstruem a passagem. Ele é seguido por um 

negro que solta fogos de artifício, e atrás deste vêm três ou quatro negros dando cambalhotas, 

saltos, piruetas, “e mil outras artimanhas para animar a cena”. Atrás segue, então, “a saída 

silenciosa dos amigos e das delegações que escoltam seriamente o corpo transportado em uma 

maca coberta com um manto mortuário”. O préstito é fechado por alguns outros ajudantes de 

cerimônia, armados de “rotin [vime]”, servindo de guarda-costas para manter à uma distância 

respeitosa os curiosos que seguem o cortejo. 

Debret afirma que o comboio se encaminha “indubitavelmente” para uma das quatro 

igrejas consagradas às confrarias dos negros: Sé Velha, Lampadoza, do Parto, e São 

Domingos. E arremata dizendo: 

 

Durante a cerimônia de sepultamento, a detonação de fogos, o barulho agudo das palmas, a 

harmonia surda dos instrumentos africanos, acompanham os cantos dos nacionais de todos os 

sexos e todas as idades, reunidos na praça em frente a porta da igreja. 

Finalmente a cerimônia termina, os soldados da polícia, por sua vez, dispersam a golpes de 

chicote os últimos grupos de ―flâneurs‖ [andarilhos, vagabundos, vadios], para que tudo se 

conclua da forma brasileira. (tradução minha)
318
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Nas imagens que se seguem podemos ter uma noção ainda mais nítida daquilo que o 

artista francês observou no Rio de Janeiro entre as décadas de 1820 e 1830. A primeira 

imagem mostra um plano geral do cortejo fúnebre. Podemos visualizar sua ordenação e 

sequência e os principais personagens. À frente vem o “súdito” responsável pelos fogos de 

artifício, que abrem o préstito (em destaque na figura 24). Depois aparecem os negros que 

dançam e fazem “mil artimanhas”; o “mestre de cerimônias” com seu “vime” [cacete] 

conduzindo o cortejo. Carregando o corpo, vêm as delegações de “outras nações africanas” e 

os “amigos”; na imagem em detalhe é possível reparar que alguns trazem estandartes e 

bandeiras e que o cadáver é coberto por um manto decorado com uma cruz (Figura 25). 

Podemos notar ao fundo os negros que tentam manter uma enorme multidão a certa distância. 
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Figura 25. Detalhe  da ilustração de Debret intitulada “Convoi fúnebre dun fils de roi nègre” - Negro 

responsável pelos fogos de artifício. In: DEBRET, Jean Babtiste. Voyage Pitoresque et historique au Brèsil. 

Tome Troisième. Paris: Firmin Didot Frères, Imprimeurs de l’institute de France, 1839. 

 

 

Figura 26. Detalhe da ilustração de Debret intitulada “Convoi fúnebre dun fils de roi nègre”  - Cadáver real 

sendo carregado por "amigos" e "delegações africanas". In: DEBRET, Jean Babtiste. Voyage Pitoresque et 

historique au Brèsil. Tome Troisième. Paris: Firmin Didot Frères, Imprimeurs de l’institute de France, 1839. 

 



 

175 
 

É bastante provável que Mello Moraes Filho tenha lido Debret e associado as imagens 

desses préstitos fúnebres às suas recordações de infância. Mello Moraes Filho aproveita o 

gancho dos cortejos fúnebres para relacionar os Cucumbis às tristezas da escravidão africana 

no Brasil: 

 

Desembarcados dos navios negreiros, com o coração cheio de saudades e os olhos cheios de 

prantos; arrancados das cabanas de seus pais e dos desertos de sua terra; não ouvindo mais o 

sibilo do vento e o rugido da fera que os acalentaram a infância; os pobres cativos, despejados 

em nossas matas virgens, tiveram necessidade de dar expansão à sua dor, relembrando os 

costumes dos seus maiores. 

E a dança dos Cucumbis ressoou estrepitosa nas florestas, ao tinir das correntes dos cepos e 

dos gemidos nas senzalas, ao som do açoite nas surras da escada e do soluço da mãe escrava, 

a quem tiravam para sempre dos braços o filhinho nu e misérrimo.
319

 

 

Logo, o enredo desse “baleto” não poderia ser outro que não um que versasse sobre o 

passado africano. Mello Moraes o resume da seguinte forma: 

 

Depois da refeição lauta do cucumbe, a comida que usavam os congos e munhanmbanas nos 

dias da circuncisão de seus filhos, uma partida de Congos põe-se a caminho, indo levar à 

rainha os novos vassalos que haviam passado por essa espécie de batismo selvagem. 

O préstito, formado por príncipes e princesas augures e feiticeiros, intérpretes de dialetos 

estrangeiros e inúmero povo, levando entre alas festivas os mamêtos  circuncidados com a 

lasca de taquara, é acometido por uma tribo inimiga, caindo flechado o filho do rei. 

Ao aproximar-se o cortejo, recebendo a notícia do embaixador, ordena o soberano que venha 

à sua presença um afamado adivinho, o feiticeiro mais célebre de seu reino, impondo-lhe a 

ressurreição do príncipe morto. 

‗Ou darás a vida a meu filho, diz ele, e terás em recompensa m tesouro de miçangas e a mais 

bela das mulheres para com ela passares muitas noites; ou não darás, e te mandarei degolar.‘ 

E aos sortilégios do feiticeiro, o morto levanta-se, as danças não findam, ultimando a função 

ruidosa retirada, na qual os Cucumbis cantam o Bendito e diversas quadras populares. 
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Essa grande passeata, que segundo ele poderia levar horas, era composta por homens e 

mulheres vestidos de círculos de penas aos joelhos, cintura, braços e punhos, além de cocar de 

traseira vermelha,  

 

botinas de cordovão enfeitadas de fitas e galões, calça e camisa de meia cor de carne, e ao 

pescoço das mulheres e homens, miçangas, corais e colares de dentes, dando uma ou mais voltas. 

O Feiticeiro, o Rei e a Rainha ostentam vestimenta mais luxuosa e característica, porém no 

mesmo sentido. 

 

O instrumental que acompanhava incessantemente o préstito era composto por canzás, 

chequerês, chocalhos, tamborins, adufos, agogôs, marimbas e pianos de cuia, e mantinham a 

“lealdade às tradições” africanas. 

Sendo assim, no Rio de Janeiro e também na Bahia, para Mello Moraes Filho, os 

Cucumbis possuíam um caráter essencialmente africano, tanto nas suas canções quanto nas 

danças e instrumentos, e obviamente nas pessoas que participavam dele. 

É importante notarmos que, no relato de Debret, o cortejo fúnebre possui semelhanças e 

diferenças em relação aos Cucumbis descritos por Mello Moraes Filho. Primeiramente o tema 

da morte ocupa papel central em ambas as tramas, sendo muito mais óbvio no caso do cortejo 

fúnebre descrito por Debret, já que só existe e tem sentido a partir da morte do rei ou de seu 

filho. Já no Cucumbi descrito por Mello Moraes, a morte não dá início ao préstito, porém é 

posta de forma dramática com o assassinato do filho do rei, o Mamêto. Apesar do tema da 

morte aproximar os dois cortejos, ela é tratada de forma diferente, pois ela é superada no 

Cucumbi, quando o feiticeiro revive o Mamêto. 

Os negros que dançam, fazem piruetas e cambalhotas estão presentes nas duas 

narrativas. É o Mamêto quem ocupa esse papel no Cucumbi descrito por Mello Moraes, 

enquanto no cortejo fúnebre de Debret, são os negros que dançam a frente do corpo do rei ou 

de seu filho morto. Justamente a mesma posição onde aparecem os Mamêtos (como podemos 

ver na imagem a seguir).  
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Figura 27. Detalhe da ilustração de Debret intitulada “Convoi fúnebre dun fils de roi nègre” - Negros que 

fazem "mil artimanhas", mestre de cerimonias e tocador de adufo. In: DEBRET, Jean Babtiste. Voyage 

Pitoresque et historique au Brèsil. Tome Troisième. Paris: Firmin Didot Frères, Imprimeurs de l’institute de 

France, 1839 

 

A participação de “delegações” de outros povos negros, visitando o cadáver é bastante 

semelhante a embaixada que compõe o Cucumbi: representantes do reino que visitam outras 

cortes, levando suas insígnias, ou ainda há narrativas de embaixadas de vassalos que serão 

apresentados ao rei.
320

 

Debret não gasta muitas linhas descrevendo os instrumentos que compunham esse 

cortejo, limitando-se a escrever que eram pouco sonoros e emitiam uma harmonia monótona e 

surda. Isso nos leva a crer que se tratasse de instrumentos de percussão, o que pode ser 

confirmado pela imagem anterior, onde podemos visualizar um homem negro tocando uma 

espécie de tambor quadrado. A descrição de Mello Moraes sobre os instrumentos compreende 

tamborins, xequerês (chocalho de cobre.), canzá (ganzá = maracá, chocalho), marimbas (série 

de lâminas graduadas em escala, percutidas com duas baquetas e dispostas sobre cabaças ou 

tubos de metal), agogôs (duas campânulas de metal, tocadas por vareta, emitindo sons 

agudos) e pianos de cuia (cabaça grande, envolta num trançado de algodão, à semelhança de 
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rede de pescaria, tendo presos pequenos búzios nos pontos de interseção das linhas)
321

 e o 

adufo. 

Este último instrumento, segundo descrição de Mario Frungillo, é bastante similar ao 

que aparece na imagem de Debret: tamborete quadrado que, por sua natureza artesanal, não 

possui sua pele muito esticada, produzindo assim sons graves
322

. 

Entretanto, a partir das descrições de Mello Moraes sobre os Cucumbis carnavalescos 

do Rio de Janeiro não podemos afirmar terem sido eles apenas a reedição de cortejos fúnebres 

realizados por motivo de falecimento de membros de famílias reais africanas no Brasil na 

primeira metade do século XIX. Se encontramos semelhanças com o préstito fúnebre 

registrado por Debret – como a presença do tema da morte, os negros fazendo piruetas, os 

instrumentos musicais e a visita de delegações – as diferenças são marcantes, como por 

exemplo a presença da rainha, a ressurreição, o feiticeiro poderoso que vence a morte, e os 

próprios sentidos da festa – encenar empreitadas vitoriosas de antepassados africanos, 

reforçando o poder de sua corte e a força de sua mística encarnada pelo Quimboto, o 

Feiticeiro. 

*** 

 

Mello Moraes faz explícita associação entre os Cucumbis e os autos de congo, 

afirmando que estes seriam iguais, tendo como única diferença o nome utilizado na Bahia 

(Cucumbi). Outros textos tornam essa relação ainda mais evidente. Uma Congada saída da 

Igreja do Rosário, no tempo dos Vice-reis (1763-1808) é narrada por Luis Edmundo da 

seguinte maneira: 

 

Lá vem! Lá vem! Lá vem! 

Descendo a Rua do Rosário, pela altura da dos latoeiros, caminho do Terreiro do Paço, a 

tropilha folgaz dos negros vem cantando, a dançar, ao som de adufos, caxambus, xequerês, 

marimbas, chocalhos e agogôs, seguida, açulada, aplaudida pelo poviléu gárrulo e jovial que 

com ela faz mescla e se expande feliz. Nunca se viu na rua tanto negro! São negros de todas as 
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castas e todas as ralés, despejados pelas vielas e alfurjas em redor, atraídos pelo engodo da 

folia: congos e moçambiques, monjolos e minas, quiloas e benguelas, cabindas e rebolas, de 

envolta com mulatos de capote, com ciganos e moleques, a turbamulta dos quebra-esquinas, 

escória das ruas., flor da gentalha e nata dos amigos do banzé. O reboliço cresce, referve, 

explode, continua... nos interiores das casas, a famulagem, ouvindo fora os ruídos das 

músicas, desencabrestada e candente, abandona o trabalho, deserta das cozinhas, vara 

corredores, derribando móveis, batendo portas, saltando janelas, caindo na rua... não há 

escravo que atenda amo, que obedeça a senhor nesse minuto de desabafo e embriaguez. É uma 

loucura! O que ele quer, o negro, é aturdir-se na folia, mergulhar na folgança, integralizar-se 

no ritmo do samba, fazendo um pião no tronco, e das pernas dois molambos, que se confundem 

em delírio coreográfico. É um desengonço macabro, em que a gente sente o negro 

desanatomizar-se todo, desarticulando braço, cabeça, pé, perna, pescoço e mão. Isso tudo aos 

guinchos, aos assobios, aos berros, aos aia! Oia! Eia! 

São as congadas! 

 

O relato sobre a Congada citado acima, foi retirado do seu livro O Rio de Janeiro no 

tempo dos Vice-reis (1763-1808). Obra que versa sobre os costumes das populações do Rio de 

Janeiro na segunda metade do século XVIII, trata de festas populares, Congadas, Cavalhadas, 

Touradas, moda feminina e masculina, cortes de cabelo, cozinha e mesa, teatro, namoros e 

casamentos; também tem capítulos específicos sobre a medicina, a justiça, as assembleias, o 

pelourinho e a forca. Traz também quase cem páginas de “aspectos da cidade e das ruas”.
323

 

Luis Edmundo, nascido no Rio de Janeiro em 26 de junho de 1878, foi jornalista, poeta, 

cronista, memorialista, teatrólogo e orador. No ano de 1944 foi eleito para ocupar a cadeira 

número 33 da Academia Brasileira de Letras. Dedicou-se intensamente ao passado do Rio de 

Janeiro, cidade que amou e onde faleceu em 8 de dezembro de 1961
324

. Foi cronista e 

pesquisador da cidade, publicando obras ainda hoje fundamentais para aqueles que se 

interessam pelo cotidiano carioca nos séculos passados.
325

 

A Congada descrita por ele, que remontaria ao final do século XVIII, constitui-se de um 

grande grupo de homens e mulheres negras que saem às ruas da cidade para apresentar sua 

corte, que havia sido coroada na Igreja do Rosário: 
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Para tais solenidades, em tudo copiadas das que serviam à coroação dos verdadeiros reis, 

enfeitava-se toda a igreja, acendiam-se os altares e até repicavam os sinos.  

 

O préstito era composto por uma banda de adufos, caxambus, xequerês, marimbas, 

chocalhos e agogôs, comandada pelo “Capataz”. Em cima de andores vêm o Rei e a Rainha, 

trajando seda, empunhando cetro e ostentando sobre a cabeça coroas de papelão. Ao chegar 

em frente ao palácio do Vice-rei (na atual praça Quinze de Novembro), o préstito para, o rei 

desce de seu palio dançando, chacoalhando as luas e estrelas de metal presas à sua capa 

pesada. Seu canto é assim: 

 

Sou rei do Congo, 

Quero brincá; 

Cheguei agora 

De Portugá. 

 

A Rainha o acompanha no bailado, enquanto um novo verso ecoa pelos ares, cantado 

pelo préstito: 

 

Quemguerê oia congo do má 

Gira Calunga 

Manú que vem lá. 

 

Neste momento surge em cena um dos personagens principais da trama: o Mamêto. Ele 

é o filho do rei e da rainha, e é descrito assim por Luis Edmundo:  
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O mameto, filho do rei, um molecote de dez anos, como os monarcas todo metido em sedas e com 

sua capa de belbute, logo que sentam em seus tronos o rei e a rainha, avança e, em círculos, a 

erguer os bracinhos tenros, põe-se a dançar, cantando em voz de falsete: 

Mameto do Congo 

Quero brincá; 

Cheguei agora 

De Portugá. 

 

No instante em que o Mamêto evolui em destaque na Congada, surge “um caboclo de 

olho trágico, vestido como cacique, e que desfere o tacape terrível sobre [sua] cabeça”. Morto 

o filho do rei, dança o caboclo e lamenta o coro da congada: 

 

Mala quilombé, ó quilombé. 

 

O Capataz participa o Rei da notícia trágica. Este imediatamente convoca o Quimboto 

(feiticeiro) para reviver seu filho. Luis Edmundo chama atenção para esse personagem: 

 

Vale descrição especial a figura do bruxo ressuscitador que aparece. É um negro esplêndido de 

porte, ágil dançarino, trazendo, a tiracolo, uma cobra viva. Nos braços mostra grandes braceletes 

de miçangas e tem as pernas envoltas em peles de anta e de jaguar. Impressiona. 

 

O Quimboto dança e canta ao redor do corpo do Mamêto, que aos poucos torna a vida: 

 

Ê mamaô. Ê mamaô. 

Ganga rumba, seisesê iacô. 

E mamaô. E mamaô. 
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Zumbi, zumbi, oia Zumbi, 

Oia Mameto mochicongo, 

Oia papeto... 

 

O coro responde: 

 

- Quambato, Quambato. 

- Savotá ó língua. 

- Quem pode mais? 

- É o só. É a lua. 

- Santa Maria. 

- E S. Benedito. 

 

O Caboclo, “louco de espanto”, tenta atacar novamente com seu tacape, mas dessa vez o 

feiticeiro, “num passo de chula”, fulmina-o com o olhar, “que é uma estocada”. “Triunfo 

absoluto do quimboto”. Sua recompensa é ter a mais linda das princesas como noiva, 

terminando a farsa em casório. 

As descrições de Luis Edmundo sobre uma Congada e as de Mello Moraes sobre os 

Cucumbis são muito similares. Os versos registrados por ambos praticamente não se alteram, 

os instrumentos também. Os personagens são os mesmos, assim como o enredo é 

praticamente o mesmo. Mas é importante notar que, enquanto Luis Edmundo narra uma 

Congada, cujo tema central é a coroação do rei do Congo e seu desfile de consagração, Mello 

Moraes se dedica ao préstito festivo que narra o desenrolar de uma embaixada africana que é 

atacada por outra tribo. Portanto, a ênfase dos dois autores é diferente, daí o destaque dado ao 

rei no texto de Luis Edmundo, que aparece tomando as principais decisões e a rainha sempre 

está a segui-lo.  
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Já no texto de Mello Moraes a Rainha ocupa papel central na narrativa. Segundo ele, o 

Cucumbi seria “uma partida de Congos [que] põe-se a caminho, indo levar à rainha os novos 

vassalos”; o Mamêto surge como o “filho da Rainha”, e não como o filho do Rei (como no 

texto de Luis Edmundo). Quando o Mamêto é assassinado pelo Caboclo, o Capataz convoca o 

Língua (“o embaixador dos negros”) “e o expede a comunicar à Rainha o infausto 

acontecimento (...) [ele] dirige-se à Rainha, inclina a fronte, conta-lhe o motivo de sua 

missão, submisso e pesaroso (...) A Rainha, ao ouvi-lo, como que desvaira de dor, interroga-o, 

e, a seu conselho, faz comparecer o Feiticeiro que, de joelhos, a escuta consternado (...) A 

Rainha ordena-lhe que faça reviver o seu Mamêto, garantindo-lhe ricos presentes e a mais 

formosa de suas vassalas, que lhe seria cortada a cabeça se os seus feitiços não conseguissem 

levantá-lo”.
326

 

Quando a batalha contra a tribo do Caboclo é vencida e o Mamêto está novamente vivo, 

o filho é apresentado à mãe, e ela, a Rainha, “o recebe nos braços, acumulando o Feiticeiro de 

dádivas opulentas”. 

Essa presença forte e predominante da Rainha na narrativa de Mello Moraes, escrita em 

1888, quando os Cucumbis estão com mais visibilidade do que nunca nos carnavais do Rio, 

pode se relacionar justamente com a forma assumida por esses grupos durante o carnaval, 

colocando a mulher em destaque em seu préstito. A presença feminina nessa festa era 

marcante, principalmente sobre os carros de ideias das Grandes Sociedades Carnavalescas. 

Reservavam lugar de destaque para belas mulheres (às vezes seminuas) em seus carros. 

Representando papéis centrais nas narrativas, como a Liberdade e a República entre outros, as 

mulheres foram um dos elementos que mais cativaram a atenção dos foliões para o alto dos 

carros de ideias.
327

  

Entretanto, não só o apelo sexual deve ser considerado como elemento propulsor para o 

destaque da Rainha nos Cucumbis. Há também uma importante referência que deve ser levada 

em conta: a influência da rainha Ginga sobre muitos africanos escravizados trazidos para o 

Brasil. 

Segundo Arthur Ramos, a presença constante dessa Rainha guerreira nos autos de 

Congos no Brasil, “exprime inegavelmente uma sobrevivência histórica, de antigas epopeias 
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angola-congolesas”. 
328

 Poderíamos perceber, prossegue o autor, diversos temas dentro dos 

autos de congos (ou Cucumbi) como a coroação de monarcas, lutas de monarquias africanas 

umas com as outras, luta contra o colono invasor, “embaixadas, oráculos de feiticeiros, 

etc”.
329

 E a Rainha dessas “embaixadas” seria D. Ana de Sousa, a poderosa Rainha Ginga.
330

 

A Rainha poderosa que manda e desmanda no Cucumbi descrito por Mello Moraes 

estaria sendo informada pelo enorme arcabouço cultural reelaborado no Brasil a partir das 

tradições dos africanos escravizados na região do Congo-Angola? A força da imagem da 

rainha guerreira pode ter se favorecido do maior espaço usufruído pelas mulheres na festa 

carnavalesca e ter galgado mais destaque do que o Rei no Cucumbi carnavalesco. 

Assim, podemos perceber uma clara aproximação entre os Cucumbis e as Congadas, 

descritas por Mello Moraes e Luis Edmundo, respectivamente. Enredo, instrumentos, 

palavras, personagens são muito semelhantes. Contudo não é possível confirmarmos que os 

Cucumbis carnavalescos
331

 da década de 1880 são Congadas que foram transferidas para os 

dias de Momo.  

Primeiro, devemos ressaltar a distância temporal existente entre os dois. As congadas do 

período colonial possuíam sentido diverso. Estavam quase sempre associadas às irmandades 

religiosas, que representavam uma possibilidade de distinção social de escravos e negros 

livres numa sociedade de Antigo Regime. Aumentavam as chances de acesso ao batismo e a 
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um sepultamento cristão, além de possibilitar a formação de alianças e identidades aos 

africanos recém chegados no Brasil. As irmandades destinadas aos homens de cor, escravos e 

livres, representavam um dos principais caminhos de movimentação dentro da sociedade 

estamental do Brasil colonial. Participar de uma irmandade possibilitava um atalho para 

escravos, forros e negros livres ao acesso às distinções sociais, como ressaltou Mariza 

Soares.
332

 

No interior dessas irmandades, também havia uma corte, onde o Rei era eleito e corado 

em uma grande festa. O recolhimento de esmolas em nome do orago promovia tanto a 

manutenção da corte e da irmandade, quanto o custeio de funerais, auxílios médicos e a 

compra da liberdade de irmãos cativos. 

Portanto, quando Luis Edmundo relata a Congada no tempo dos Vice-reis, ele está 

tratando de uma manifestação associada a um contexto colonial, em que ainda não existe um 

movimento em prol da abolição da escravidão explícito e consciente, em que os escravos são 

maioria entre a população negra e a existência da Congada reflete um dos mais importantes 

caminhos de galgar posições e distinções sociais, mesmo que apenas entre a própria 

população negra e mestiça: a participação em uma irmandade religiosa.  

O Cucumbi carnavalesco da década de 1880 está dialogando com um contexto 

completamente diferente e novo. Tanto a festa carnavalesca está passando por profundas 

inovações (com o auge das grandes sociedades, o empenho de jornalistas e autoridades para 

enfraquecer práticas encaradas como “bárbaras” e sua ascensão à festa nacional) quanto a 

sociedade carioca, que experimenta a ruína do escravismo, e todas as discussões sobre qual 

nação deve ser engendrada nesse processo. 

Seria então o Cucumbi carnavalesco uma manifestação trazida pelos negros baianos que 

chegam ao Rio de Janeiro após 1850? É preciso tentar uma aproximação com o Cucumbi 

ainda nas terras da Bahia. 

*** 
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Segundo Manuel Querino, em seu livro A Bahia de Outrora, “O cucumbí não passava 

de uma recordação das festas africanas, é certo”
333

. Os instrumentos eram similares aos 

descritos por Luis Edmundo e Mello Moraes Filho: “pandeiros, canzás, checherés ou 

chocalhos, tamborins, marimbas e piano de cuia (cabaça enfeitada de contas)”
334

. O grupo 

compunha-se de indivíduos armados de arcos e flechas, “capacete, braços, pernas e cintura 

enfeitados de penas, saiote e camisa encarnados, corais, missangas e dentes de animais no 

pescoço, à feição indígena”; outros vestiam “corpete de fazenda de cor, saieta de cetim ou 

cambraia, com enfeites de velbutina azul e listas brancas, num estilo bizarro”
335

. 

Outro elemento que chama atenção na descrição de Manoel Querino é a grima: 

“pequeno cacete medindo 0m30 de comprimento por 0,02 de diâmetro”
336

. Alguns 

personagens carregavam esse cacete e os utilizavam como parte de sua indumentária nos 

Cucumbis baianos.  A coreografia era bater o grima em certos trechos da música, dançando e 

cantando. Mais uma vez a utilização de um pequeno pedaço de madeira, cilíndrico, de 

aproximadamente 30 centímetros surge como componente de práticas associadas à população 

negra no século XIX. 

Como vimos anteriormente, os capoeiras do Rio de Janeiro os utilizavam como arma e 

objeto de distinção social até o final do Oitocentos. Vimos também que sujeitos fantasiados 

de diabinhos portavam seus cacetes nos dias de carnaval da cidade. Debret, narrando os 

cortejos fúnebres de “nobres etíopes” no Rio, destaca o uso de um “rotin [vime]” para manter 

a multidão afastada, e esses pequenos pedaços de pau aparecem corriqueiramente em suas 

gravuras – nas mãos de negros – nas mais variadas situações, além de representarem 

importantes elementos em diversas culturas negras da diáspora atlântica (como vimos no 

capítulo anterior). 

Na figura 28, podemos perceber ao fundo, um dos homens que, se valendo do “vime”, 

tenta afastar a multidão do cortejo fúnebre.  
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Figura 28. Detalhe - "vime". In: DEBRET, Jean Babtiste. Voyage Pitoresque et historique au Brèsil. Tome 

Troisième. Paris: Firmin Didot Frères, Imprimeurs de l’institute de France, 1839.  

 

Logo, quando Manuel Querino coloca uma dança coreografada que utiliza pequenos 

pedaços de madeira como parte integrante dos Cucumbi na Bahia, não devemos nos espantar. 

Seu uso é bastante difundido entre as populações negras não só no Rio de Janeiro, e nem 

mesmo só no Brasil.
337

 Apesar de Mello Moraes não citar seu uso nos Cucumbis 

carnavalescos, a presença desses cacetes não é improvável, na medida em que era corriqueiro 

para um escravo, liberto ou negro livre portar o seu cacete pelas ruas da cidade e incorporá-lo 

também as suas festas – como, por exemplo, podemos constatar pela sua utilização pelos 

diabinhos nos dias de momo e pela profusão de registros de danças e manifestações populares 

onde os cacetes tem participação mais ou menos central.
338

 

Entretanto, apesar das semelhanças aparentes, o Cucumbi descrito por Manuel Querino 

tem enredo diverso daqueles observados no Rio de Janeiro. A “festança” transcorre 

normalmente, com os instrumentos tocando e as grimas sendo batidas umas nas outras, 
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quando então um “indígena [é] acusado de haver enfeitiçado o guia, que devido a essa 

circunstancia, se achava em estado mortal”. Então o feiticeiro 

  

se delibera a curar o guia, que simula agonizante. Para isso, no meio de grande algazarra, toma 

de uma bolsinha e com ela toca levemente as pernas e braços do doente, dando movimento 

desordenado ao corpo, entoando cantigas lúgubres. Ao depor a bolsinha ou contra-feitiço nos 

lábios do guia, este recobra os sentidos, e todos se entregam às maiores expansões de regozijo.
339

 

 

Este Cucumbi não possui Mamêto [seria o guia?], nem aparece a Rainha ou o Rei 

(exceto no verso inicial: “Viva nosso rei, Preto de Benguela, Que casou a princesa C‟o infante 

de Castela.”)
340

. Não é semelhante também às descrições de Congadas ou Reisados. Querino, 

que foi “artista, funcionário da secretaria da agricultura, diretor do clube carnavalesco 

Pândegos d‟África, professor, associado da Sociedade Libertadora Baiana, jornalista da 

Gazeta da Tarde”
341

, merece ser observado com atenção. 

 Segundo Wlamyra Albuquerque, Querino forjou sua imagem pública em sua 

empedernida atuação na campanha abolicionista, sua participação em associações operárias e 

em suas pesquisas sobre a cultura negra na Bahia.
342

 Sendo negro, sua atuação contribui para 

combater a ideia de que os brancos eram responsáveis pelas ações abolicionistas. Defendia 

que o negro merecia lugar de destaque “como fator da civilização brasileira”, pois foi o seu 

trabalho que sustentou por séculos “a nobreza e a prosperidade do Brasil”
343

. 

Portanto, esse relato sobre os Cucumbis da Bahia de outrora é produto de um 

conhecedor profundo dos costumes das populações negras da Bahia. Logo, a inexistência de 

termos como Mamêto, Quimboto, Caboclo, e o silêncio sobre o enredo mais detalhado dessa 

prática também nos diz muita coisa. É provável que os Cucumbis, sob esse nome e no modelo 

narrado por Querino, não existissem mais na Bahia em finais do século XIX, e sua narrativa 

tenha sido feita com base em memórias antigas ou relatos de velhos participantes. Tal 

argumento é reforçado pelo livro de Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil, quando afirma 
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que nunca viu Cucumbi na Bahia.
344

 Por outro lado, podiam existir de forma tão marginal que 

nem Nina Rodrigues os enxergou nem Manuel Querino pode captar seus personagens e 

enredo mais minuciosamente. 

Por conseguinte, apesar das reincidentes afirmações de que os Cucumbis dos carnavais 

cariocas foram trazidos por baianos na segunda metade do século XIX
345

, não devemos tomar 

essa conclusão como definitiva.  O Rio de Janeiro ao longo do século XIX comportava 

inúmeras tradições culturais, robustas o suficiente para se transformar e interagir com as 

demais, dando origem a formas e nomes novos para antigas práticas ou práticas novas para 

antigos nomes. 

*** 

Nessa breve leitura de memorialistas, folcloristas e viajantes sobre os Cucumbis, 

podemos chegar a algumas conclusões. Grande parte dos textos publicados no século XX 

sobre este tema tomou como base o artigo de Mello Moraes Filho, publicado pela primeira 

vez no carnaval de 1888. Câmara Cascudo, Mario de Andrade, Nina Rodrigues, e em menor 

escala Arthur Ramos escreveram sobre os Cucumbis a partir da análise de Mello Moraes. 

Obviamente todos esses autores buscaram novas contribuições e empreenderam comparações 

com outras práticas. Não tenho como afirmar qual a influência do artigo de Mello Moraes 

sobre o texto de Luis Edmundo. O livro O Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis foi 

publicado em 1932, após o autor ter pesquisado em arquivos do Brasil e de Portugal e é 

bastante provável que tenha tomado contato com  Festas e tradições populares, de Mello 

Moraes. 

Já o texto de Manuel Querino sobre os Cucumbis na Bahia é o que apresenta maiores 

diferenças em relação a todos os demais. Personagens e enredo são outros e não corresponde 

ao “baleto” que Mello Moraes viu nos carnavais do Rio de Janeiro no final do século XIX, 

apesar de trazer na sua descrição uma embaixada africana que é atacada por um “indígena” 

Outro elemento de destaque é a unanimidade de que o Cucumbi é uma prática 

estreitamente vinculada aos africanos no Brasil. Tal característica aparece em todos os 

autores: são danças “africanas”, versos com palavras “africanas”, emoções “africanas” e 

pessoas reconhecidas como “africanas” ou descendentes. (Mesmo que grande parte deles 
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destaque simultaneamente que essas práticas não são mais “puras” e “leais” à essa tradição 

africana, pois se encontram em contato com as populações crioulas há muito tempo) Por isso 

é necessário nos perguntarmos que África é essa? Quais as referências que nos possibilitam 

entender melhor o que é essa imagem africana, seja nos Congados seja nos Cucumbis 

Carnavalescos. 

 

“Sou rei do Congo, quero brincar” – Áfricas no Brasil  

Muitos historiadores já se questionaram sobre essas áfricas presentes em festas e 

manifestações religiosas ao longo do período escravista no Brasil. Estes perceberam a 

relevância dessas práticas na constituição de identidades e possibilidades de participação na 

sociedade no passado, e também entenderam a importância de seu estudo para nossa melhor 

compreensão dos grupos sociais que com elas se envolveram. 

Marina de Mello e Souza, em seu estudo sobre a coroação de reis negros no Brasil, 

trouxe grandes contribuições para nosso entendimento das formas de associação e construção 

de identidades entre escravos, libertos e negros livres. A coroação de reis negros, muitas vezes 

permitidas pelas autoridades desde o período colonial, funcionava como caminho de formação 

de alianças, não apenas étnicas. A coroação de reis possibilitava um momento de agregação, 

pois a essa festa afluíam escravos de múltiplas origens, assim como negros livres nascidos no 

Brasil, e identidades eram construídas: 

 

Na definição de alianças internas à comunidade negra, afinidades trazidas da África, como 

pertencimento a uma mesma religião ou macrogrupo cultural, eram invocadas ao lado de 

afinidades tecidas no processo de elaboração de novas comunidades na sociedade colonial. 
346

 

 

Entretanto, sob o manto do rei do Congo, ainda seguindo as palavras de Marina de 

Mello e Souza, os demais reis de nações africanas vão desaparecendo ao longo do período 

colonial. As explicações para tal processo de predominância congolesa, que resulta no 
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monopólio do rei do Congo sobre as coroações no século XIX, devem ser “buscadas na 

história das relações entre Portugal e a África Centro-Ocidental”.
347

 

As características culturais compartilhadas pelos povos de origem banto, oriundos da 

África Centro-Ocidental, tiveram papel principal na elaboração de novas identidades na 

sociedade colonial. Marina de Mello e Souza elenca um rol dessas semelhanças relativas às 

formas de organização social, política e religiosa dos povos banto: 

 

Organização dos grupos em torno de linhagens; a presença da escravidão como forma de 

aumento do prestígio de alguns chefes de linhagens; o agrupamento de linhagens em torno de um 

chefe, que também detinha atributos religiosos, podendo essa estrutura vir a constituir um reino, 

como no caso do Congo (...); o culto aos ancestrais; a divisão do mundo entre aquele habitado 

pelos vivos e o habitado pelos mortos, do qual vinha todo o conhecimento; o controlo dos ritos 

religiosos por especialistas; a utilização de objetos magicamente confeccionados, que 

incorporavam atributos de espíritos específicos, e permitiam o alcance de determinados objetivos, 

cujo uso também era controlado pelos sacerdotes; uma maleabilidade cultural que levava a 

freqüentes transformações das religiões, dentro do parâmetro maior do complexo 

ventura/desventura e fazia com que elementos novos fossem facilmente incorporados.
348

 

 

Complementarmente, Robert Slenes afirma que 

 

dos africanos trazidos para o sudeste brasileiro, em torno de 93% entre 1791 e 1811 e 75% ente 

1811 e 1850 vieram da África central ocidental; desta forma a grande maioria das pessoas 

destinadas para as senzalas nessa parte do Brasil descobriu desde o início, no navio negreiro ou 

na jornada anterior rumo a costa atlântica, que tinha muito em comum.
349

 

 

O reino do Congo, citado pela autora como exemplo de organização social, política e 

religiosa complexa que partilhava desses pressupostos culturais, e por Robert Slenes como 
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principal fonte de escravos para o sudeste brasileiro até meados do século XIX, tornou-se 

símbolo para os negros provenientes da África Centro-Ocidental de reino forte e respeitado 

por europeus e africanos. Seu processo de cristianização precoce, ainda no século XVI, lhe 

conferiu ares diferenciados no interior do continente africano e abriu novas formas de 

prestígio e poder.
350

 Apesar de seu enfraquecimento político com as guerras civis que sofreu 

entre os séculos XVII e XVIII
351

, a imagem do rei do Congo, católico e poderoso, continuou a 

ser um elemento forte o suficiente para estar presente nas festas e histórias dos negros no 

Brasil até hoje. 

Sendo assim, a coroação do rei Congo foi uma dentre muitas possibilidades de 

formação de identidades do lado de cá do Atlântico. Contudo, conseguem catalisar as 

atenções de múltiplos grupos de escravos a medida que muitos deles puderam se sentir 

pertencentes àquelas práticas. Com o passar do tempo as “diversidades foram sendo apagadas 

em favor de uma identidade comum, historicamente construída,  de negros católicos”
352

, mas, 

devo acrescentar, sob a predominância das características culturais do povos banto. 

As coroações de reis Congo descritas por Marina de Mello e Souza compreendem, 

além do ato da coroação em si, uma embaixada, onde ocorre um embate entre o rei Congo e 

enviados de um reino estrangeiro. A partir dela, afirma a autora, podemos encontrar os 

caminhos para compreender o processo de constituição de uma identidade católica negra e 

também é onde encontramos com mais clareza elementos de “uma história e uma organização 

social africanas”
353

. 

As embaixadas eram comuns entre os reinos africanos e também europeus. Através 

delas estabeleciam relações comerciais, políticas e militares, firmavam-se casamentos e outros 

pactos sociais. Nas festas coloniais, as embaixadas consistiam em préstitos formados por uma 

corte, ou representantes dessa corte que se deslocavam como se fossem encontrar-se com 

outro reino africano. A centralidade das embaixadas na eleição do rei congo no Brasil 

demonstra que, a partir da incorporação de elementos da história africana, essa festa tornou-se 
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“um lugar de memória, no qual o passado era periodicamente revivido, contribuindo assim 

para a afirmação de uma identidade”
354

.  

A presença nos Cucumbis carnavalescos da década de 1880 da representação festiva 

de um rei e uma rainha do congo, de embaixadas desse reino, de conflitos militares, de versos 

que se referem a acontecimentos históricos (como a travessia da calunga e a chegada do Rei 

de Portugal), e de inúmeros elementos do complexo sistema cultural banto, levantam a 

possibilidade de uma identidade africana compartilhada por essas sociedades negras num 

período bem avançado do século XIX.  

As poucas referências ao cristianismo nos Cucumbis carnavalescos também nos 

ajudam a pensar. Se nas coroações de reis do congo estudadas por Marina de Mello e Souza a 

identidade negra é ao mesmo tempo católica, nos Cucumbis carnavalescos essas referências 

católicas só aparecem nos versos finais na evocação de São Benedito, Nossa Senhora do 

Rosário e Virgem Maria. No restante do préstito, a predominância é de elementos 

reconhecidamente africanos pelos seus contemporâneos, como as fantasias, os instrumentos; 

mas também temos em evidência elementos culturais banto. 

No texto de Mello Moraes Filho sobre os Cucumbis encontramos inúmeros elementos 

que reforçam a tese de que os Cucumbis carnavalescos seguem, em plena década de 1880, a 

utilizar essa festa como lugar de memória, onde recontam histórias da África e reforçam uma 

identidade. Seguindo os passos trilhados por Robert Slenes em sua análise de versos de 

jongos do Sudeste, pretendo buscar nas palavras do passado seus significados no presente. 

Seus versos podem trazem novas possibilidades de entendimento dos Cucumbis carnavalescos 

da década de 1880. 

O Rei canta, ao dançar na abertura do préstito: 

 

Sou Rei do Congo 

Quero brincar, 

Cheguei agora 

De Portugal
355
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A referência ao reino do Congo é explícita.  O rei dessa festa poderia representar 

simbolicamente todos os reis do Reino do Congo, que se localizava no norte da atual Angola, 

unificado no século XVI. Mas também poderia aludir ao Rei Baltasar, um dos três reis magos, 

cuja festa acontecia em 6 de janeiro, data onde as congadas também se realizavam. Segundo 

Mariza Soares, na igreja da Lampadosa “o rei Baltazar [era] homenageado como rei do 

Congo” na segunda metade do século XVIII.
356

 

 

 

Mapa 4. O Reino do Congo e seus vizinhos no século XVI (segundo J. Vansina). VANSINA, J. “O Reino do 

Congo e seus visinhos”. In: OGOT, Bethwell Allan (editor). História geral da África, V: África do século XVI ao 

XVIII. Brasília: UNESCO, 2010. 

 

A menção à Portugal pode ser explicada pelas estreitas relações do reino do Congo 

com a coroa portuguesa nos primeiros anos de contato. A aristocracia congolesa desde muito 

cedo penetrou a sociedade lusitana, se valendo da conversão ao cristianismo e estabelecendo 
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redes comerciais e alianças matrimoniais. Muitos nobres congoleses se transferiram para 

Portugal para estudar e estreitar laços políticos e econômicos.
357

 

 O verso cantado pelo Capataz em direção ao Rei abre novas possibilidades: 

 

Quenguerê, oia congo do má; 

Gira Calunga, 

Manú quem vem lá. 

 

Segunda Mary Karash, quenguelê é uma entidade espiritual da sétima falange da linha 

de Xangô.
358

 Nei Lopes completa afirmando que, na umbanda, quenguelê é uma entidade-

guia, chefe da falange dos Pretos Velhos, na linha de Xangô, “provavelmente [deriva] do 

Lingala kengele, tomar conta, zelar. Em quioco, o vocábulo kengele exprime a ideia de 

„aparecer, mostrar-se; deixar-se ver mas sem se aproximar‟”
359

. Pierre Verger, analisando os 

orixás do candomblé da Bahia, afirma que 

 

o arquétipo de Xangô é aquele das pessoas voluntariosas e enérgicas, altivas e conscientes de sua 

importância real ou suposta. Das pessoas que podem ser grandes senhores, corteses, mas que não 

toleram a menor contradição, e, nesses casos, deixam-se possuir por crises de cólera, violentas e 

incontroláveis (...) Enfim, o arquétipo de Xangô é aquele das pessoas que possuem um elevado 

sentido da sua própria dignidade e das suas obrigações, o que as leva a se comportarem com um 

misto de severidade e benevolência, segundo o humor do momento, mas sabendo aguardar, 

geralmente, um profundo e constante sentimento de justiça.
360

 

 

Altivez e energia, consciência de sua importância, dignidade e obrigações e com 

profundo sentimento de justiça. Essas são as principais características do arquétipo de Xangô 
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descrito por Verger. É sintomático que a entidade Quenguelê esteja afiliada à linha de Xangô 

atualmente na umbanda e que nos versos dos Cucumbis seja associada aos Reis do Congo. 

Será que essas características estavam presentes também em Quenguelê e por isso 

favoreceram a aproximação dessa entidade com Xangô? Os limites desse estudo não nos 

permitem responder, contudo essa suposição me parece bastante verossímil e reforça a 

imagem do rei do congo nobre, importante e justo sendo representado no carnaval. 

No segundo verso da estrofe surge a palavra Calunga que, de acordo com o Novo 

Dicionário Bantu do Brasil, de Nei Lopes, tem origem no termo multilinguístico banto 

Kalunga, que encerra ideia de grandeza, imensidão, designando Deus, o mar, a morte. Na 

umbanda, calunga-grande significa o mar, o oceano, enquanto calunga-pequeno, cemitério.
361

 

Wyatt McGaffey, afirma que no Congo atual, as “atividades de culto estão centradas nas duas 

principais rotas de comunicação entre os mundos, que são a água e o túmulo”.
362

  

Calunga, nas palavras de Robert Slenes, significava também a linha divisória que 

separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Portanto, “atravessar a kalunga 

(simbolicamente representada pelas águas do rio ou do mar (...)) significava „morrer‟, se a 

pessoa vinha da vida, ou „renascer‟, se o movimento fosse no outro sentido”
363

. Esse sentido 

era compartilhado por grande parte dos povos da região Congo-Angola, assim como a 

caracterização da cor branca como cor dos mortos e espíritos, em oposição ao preto, cor dos 

homens. Assim, como afirma Slenes, ficou fácil para os povos banto associarem a terra dos 

brancos com o mundo dos mortos, e a travessia do Atlântico como uma dolorosa transposição 

da Kalunga. 

O último verso da pequena estrofe que vimos analisando diz: “Manú quem vem lá”. 

Seria uma referência a algum Manuel, rei congolês escravizado e que fez a travessia da 

calunga? Não temos subsídios para afirmar. No entanto podemos tirar algumas conclusões 

dessa estrofe.  

Em primeiro lugar, o capataz saúda o Rei do Congo (que anunciara há pouco sua 

chegada de Portugal) evocando Quenguelê, aquele que se mostra, mas sem se deixar 

aproximar, como exige a pompa de uma corte; e que ao mesmo tempo pode significar aquele 
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que toma conta e zela por algo ou alguém. Quenguelê que atualmente corresponde ao chefe 

dos preto-velhos da umbanda, os ancestrais dos antigos escravos vindos da África centro-

ocidental, membro da linha de Xangô, orixá da justiça. 

Em seguida, anuncia que a calunga gira, trazendo o Rei Manuel. A Calunga que liga 

os dois mundos, dos mortos e dos vivos, mundos complementares e inseparáveis. O Rei do 

Congo atravessa a Calunga-Grande (o mar) e é associado à Quenguelê, aquele que deve zelar 

pelos seus e mostrar-se sem se aproximar demasiadamente, mantendo sua nobreza. 

Após a apresentação do rei e da rainha, o Mamêto entra em cena dançando e 

centralizando o préstito em torno de si. Entretanto, não tarda em ser assassinado por um 

Caboclo. Neste momento é evocado um dos personagens mais interessantes da trama: o 

Quimboto, o feiticeiro africano. Assim é descrito por Mello Moraes Filho: 

 

Este interlocutor traz em volta do pescoço cobras e cadeias de ferro, pende-lhe a tiracolo uma 

bolsa de búzios fornecida de objetos de efeito mágico, tais como raízes, víboras, resinas, etc. 

 

A descrição de Luis Edmundo sobre o feiticeiro da Congada não é menos rica: 

 

Vale descrição especial a figura do bruxo ressuscitador que aparece. É um negro esplêndido de 

porte, ágil dançarino, trazendo, a tiracolo, uma cobra viva. Nos braços mostra grandes braceletes 

de miçangas e tem as pernas envoltas em peles de anta e de jaguar. Impressiona. 

 

O Quimboto aparece em meados do cortejo e ocupa um papel crucial: lhe é impingida 

a missão de reviver o Mamêto, filho do casal real, sob pena de morte caso falhe em seu 

intento. Mas suas recompensas também serão valiosas se sua magia for capaz de vencer a 

morte. O que chama atenção de ambos escritores sobre esse personagem é o que ele traz 

enrolado no pescoço: uma cobra viva. 

A presença desse réptil não é por acaso. Segundo Robert Slenes, a cobra era um 

símbolo poderoso e difundido na África Central Ocidental; entre os kongo, por sua 
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capacidade de mudar de pele sem passar para o Outro Mundo, era associada ao 

imperecível.
364

 

E parece mesmo que a religiosidade dos povos da África centro-ocidental teve papel 

de destaque nos Cucumbis de finais do século XIX. Segundo Mary Karash, ao longo da 

primeira metade do século XIX, a religiosidade dos escravos e negros livres do Rio de Janeiro 

tem como elementos centrais a tradição religiosa da vasta região cultural do centro-oeste 

africano. O que seria reforçado, afirma a autora, pelo predomínio numérico de pessoas 

escravizadas nessa região que aportaram no Rio nesse período, pela atual semelhança da 

umbanda carioca com as religiões curativas de Angola e, sobretudo, pelo próprio caráter 

“aberto” dessas tradições, que não se prendiam a um “conservadorismo” religioso
365

.  

Ela consegue prevalecer sobre o catolicismo, o islamismo e o candomblé justamente 

por estar aberta ao novo, buscando um “rearranjo” de rituais, símbolos e crenças, buscando 

preservar o complexo ventura/desventura, noção central da cosmologia banto. Segundo essa 

visão de universo o bem tende a prevalecer na ordem natural, enquanto o mal é sempre 

causado por espíritos malévolos e sentimentos malignos. É preciso que especialistas 

interfiram para que o bem prevaleça sobre o mal. 

Com o intuito de manter a ventura sobre a desventura, os povos que compartilham 

dessa tradição religiosa abrem espaço para novas práticas e são muito mais flexíveis ao novo. 

Para os escravos, libertos e negros livres, a cidade do Rio de Janeiro poderia se apresentar 

muito desventurada, e a atuação de especialistas para virar o jogo espiritual a favor do bem, e 

trazer ventura para a vida, era muito valorizada. Portanto os feiticeiros eram muito comuns no 

Rio até bem avançado no século XIX. Hábeis manipuladores de drogas e venenos, eram 

líderes religiosos poderosos e eficazes desde o período colonial. Karash afirma que eles eram 

 

capazes de manipular o sobrenatural e neutralizar o mal, inclusive donos cruéis e brutais, fazer 

com que os escravos ficassem invulneráveis, adivinhar o futuro e, sobretudo, curar doenças, 

detectando e expulsando bruxos e feiticeiros
366
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Seus amuletos de proteção estavam presentes por toda a cidade; chifres contra mau-

olhado, cavalo-marinho para expulsar os demônios, e tantos outros patois eram vendidos 

pelas ruas do Rio.  

O Quimboto também trazia seus amuletos pelo corpo (cadeias de ferro, cobras e 

víboras, peles de répteis secas, búzios, raízes e resinas) para contornar qualquer desventura e 

trazer o bem de volta à ordem natural do universo. No Cucumbi seu desafio é talvez grande 

demais. Ele precisa vencer a maior das desventuras: a morte. A força de sua magia é testada 

contra a força do Caboclo brasileiro que mata o Mamêto. 

Dançando em torno do corpo juvenil do filho da rainha, o feiticeiro canta: 

 

Zumbi, Zumbi, oia Zumbi! 

Oia Mamêto muchicongo. 

Oia papêto. 

 

Segundo Câmara Cascudo, a palavra Zumbi tem origem na região de Angola e é usada 

no Brasil em várias localidades e com ainda mais variados sentidos. Citando Beaurepaire-

Rohan (1889) afirma que Zumbi seria um “ente fantásticos que (...) vagueia no interior das 

casas em horas mortas [e etimologicamente] é vocábulo da língua bunda, significando 

duende, alma do outro mundo”
367

. Citando Vale Cabral, afirma que zumbi significa entre os 

angolanos “gente que morreu, alma do outro mundo (...) Na tradição oral de muitas nações 

africanas, fantasma, Diabo, que anda de noite pelas ruas”
368

. No Haiti, prossegue Cascudo, há 

os Zombies, “cadáveres animados por força mágica, sob a vigilância constante do 

feiticeiro”
369

.  
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Conclui com outra citação, agora de Óscar Ribas, que nos é útil: “Zumbi é a alma de 

pessoa falecida recentemente, num período não secular”
370

. Segundo esse autor, zumbi 

deriva de kuzumbika que significa “perseguir a mando de um feiticeiro”. 

É significativo que o feiticeiro evoque Zumbi, no processo de encantamento que busca 

trazer a vida novamente o Mamêto. Trata o recém falecido como zumbi, ou seja, alma do 

outro mundo, mas que afligida pelos feitiços corretos pode retornar sob o comando do 

Quimboto.  

A ressurreição do Mamêto demonstra a força e o conhecimento mágico e sobrenatural 

do feiticeiro africano. Ele, através de música, dança,
371

 utilização de amuletos e evocando as 

entidades corretas consegue derrotar a morte causada pelas forças do Caboclo, provável 

representante das forças ameríndias e/ou brasileiras, como sugeriu Mary Karash.
372

 

A vitória do Feiticeiro e o restabelecimento da ventura sobre a desventura 

encaminham o préstito para o seu desfecho. O feiticeiro evoca São Benedito como santo 

maior encarregado de fechar o desfile. Este santo, negro, nascido na Etiópia no século XVI, 

era um dos mais populares entre a escravos, libertos e negros livres do Rio de Janeiro. Virgem 

Maria também é louvada e um versinho sobre a Bahia é definido por Mello Moraes como o 

fecho do préstito. 

 

“Na Bahia tem, 

Tem, tem, tem 

Na Bahia tem 

Ó baiana 

Água de vintém...” 
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Muitas foram as referências sobre os Cucumbis que vimos até aqui: Congadas 

coloniais, préstitos fúnebres de filhos de reis africanos, festa homônima baiana; além de 

fragmentos de histórias da África trazidas para o Brasil. Contudo, o Cucumbi Carnavalesco do 

Rio de Janeiro na década de 1880 ultrapassa todos os sentidos isolados dessas manifestações 

descritas até aqui. Não são coroações do rei do Congo, não são cortejos fúnebres e também 

não são reedições dos Cucumbis baianos (como Mello Moraes sugere, como podemos notar 

com a estrofe que encerra sua descrição).  É preciso, então, avançarmos na análise dos 

sentidos possíveis para seus participantes. Para tanto, esmiuçaremos os jornais coevos no 

tópico seguinte. 

 

Os Cucumbis na década de 1880: Do “Congo” à Rua do Ouvidor 

Após essas viagens entre o Brasil e a África, entre relatos antigos e análises de 

historiadores sobre as principais referências presentes nos Cucumbis, retornaremos aos jornais 

da década de 1880. Buscamos as possibilidades de interpretação dos sentidos de se colocar na 

rua uma sociedade carnavalesca (não mais grupos religiosos ou homenagens fúnebres, mas 

uma agremiação voltada primordialmente para a festa de Momo) constituída a partir de 

elementos culturais e sociais de matriz africana em pleno Rio de Janeiro, mais de trinta anos 

após a extinção do tráfico atlântico de escravos. 

Durante os árduos – porém divertidos – meses em que estive analisando os rolos de 

microfilmes do Jornal do Comércio, da Gazeta da Tarde e da Gazeta de Notícias preservados 

pela Biblioteca Nacional, pude me sentir, em alguns momentos, como um estrangeiro que 

recebia diariamente os exemplares desses periódicos sobre uma cidade estranha e distante. 

Lia, como um forasteiro do tempo, sobre essa festa que mobilizava grande parte dos 

habitantes desse tal de Rio de Janeiro do passado. Com o “passar dos anos” acabei me 

familiarizando com os seus personagens principais e suas práticas mais corriqueiras, inclusive 

pude identificar os temores que algumas delas causavam aos distintos jornalistas da Corte 

imperial.  

No carnaval de 1884, timidamente, uma nova palavra apareceu para mim. Sem 

nenhuma explicação, sem mais nem menos, diluído na primeira página, entre demais notícias 

sobre o carnaval, no dia 24 de fevereiro, o Jornal do Comércio publicou a seguinte nota: 
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Percorreram também diversas ruas [o] grupo dos Pirilampos, Flor de Netuno, Cavalheiros de S. 

Potino, Flor de Catumby, Piratas do Amor, Quicumby (Caboclos), Bumba meu boi e outros.
373

 

 

Para mim, fictício estrangeiro a ler jornais do Rio, o aparecimento desse Quicumby 

no Jornal do Comércio não representaria nada além de mais um grupo carnavalesco carioca 

com nome exótico. Sobretudo, por ele ter aparecido esse ano apenas nesse jornal e por eu não 

ter encontrado nenhuma referência a Cucumbi entre 1879 e 1883 nos periódicos consultados. 

Porém, no carnaval seguinte, para minha surpresa, me deparei novamente com esse 

termo, não apenas no Jornal do Comércio, mas também na Gazeta de Notícias. Nas listas de 

grupos que percorreriam as ruas da cidade nos dias da festa publicadas pelo Jornal do 

Comércio no ano de 1885 aparecem o grupo dos Cacumbys e o grupo Triunfo dos Cacumbys, 

ambos anunciando sua saída nos três dias. Já a Gazeta de Notícias afirma que, na terça-feira 

de carnaval de 1885, 

 

Diversos Zés-pereiras percorreram as ruas da cidade[ontem], exibindo algumas alusões, mais ou 

menos chistosas. 

Dentre eles se destacavam-se os Pyrilampos, Os Cuícas e os Cucumbis. 
374

 

 

Até então a presença desses Quicumbys, Cacumbys ou Cucumbis
375

 nos jornais era 

pontual e limitava-se a citação de seu nome numa lista de grupos carnavalescos. Sem 

descrições ou explicações mais detalhadas do que seria um Cucumbi.  

Mais um ano se passou e os Cucumbis conquistaram mais espaço nas páginas dos 

jornais. No carnaval de 1886 o número de referências aos Cucumbis aumentou quantitativa e 

qualitativamente. Desta vez aparecem no Jornal do Comércio os Cacumbys Carnavalescos e 

Triunfo dos Cucumbis. Na Gazeta de Notícias, além dos dois grupos citados pelo Jornal do 

Comércio (mas com grafia diferente para os primeiros: seriam os Cucumbis Carnavalescos) é 

publicada uma nota sobre a aparição desses na rua do Ouvidor: 
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À tarde passaram os Cucumbis pela Rua do Ouvidor, parando em frente as redações dos jornais, 

onde executaram umas danças cheias de circunstâncias e comprimentos a uma dama que vinha 

vestida de rainha e a um homem com umas barbas muito grandes e muito pretas, que devia ser o 

rei.
376

 

 

A Gazeta da Tarde, pela primeira vez desde 1882, registra a participação dos 

Cucumbis no carnaval: Cacumbys e Triunfo dos Cucumbis estão na lista de grupos que 

desfilarão. Além desses dois, presentes nos outros jornais pesquisados, a Gazeta da Tarde 

abre espaço para um terceiro grupo que, por sua homenagem a José do Patrocínio, recebe 

atenção especial: 

 

Iniciadora Cucumbi 

Antes da passagem das grandes sociedades, mais uma vez a Iniciadora Cucumbi cumprimentou as 

redações dos jornais dançando e cantando, agitando a pluma de seus cocares, estando todos os 

sócios rica, luxuosamente mesmo fantasiados. 

Em frente ao edifício da nossa folha, demoraram-se por longo espaço de tempo, dando vivas a 

José do Patrocínio e a seus companheiros de trabalho. A sua passagem, como a dos 

Democráticos, saudaram-na gentis senhoras, que, das vossas janelas, deixavam cair sobre eles 

chuva de ouro e pétalas de rosas.
377

 

 

A partir desses dois breves textos alguém que nunca tivesse vivido os carnavais 

cariocas do período poderia tirar algumas conclusões. Os Cucumbis, como várias outras 

sociedades menos famosas,  também usavam o expediente de homenagear os jornais da 

cidade dançando em frente às suas redações. Descendo a rua do Ouvidor em direção ao largo 

Sã Francisco de Paula esses Cucumbis chegariam primeiro à redação do Jornal do Comércio, 

situado no número 61 – não sabemos se dedicaram algum tempo a dançar em frente a essa 

redação, pois não há registro. Andando mais alguns metros, no mesmo quarteirão, mas do 

outro lado da rua, no número 70, pararam para executar suas danças “cheias de circunstâncias 
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e comprimentos (sic)”, em frente à redação da Gazeta de Notícias. Os jornalistas não puderam 

distinguir muita coisa além da centralidade de uma “dama que vinha vestida de rainha” e de 

um homem de “barbas muito grandes e muito pretas, que devia ser o rei”. 

Três quarteirões depois, bem próximo ao largo de São Francisco de Paula e da Igreja 

de Nossa Senhora do Rosário, a Iniciadora Cucumbi se aproximava do número 144 da Rua do 

Ouvidor, onde estava localizada a redação da Gazeta da Tarde, o principal órgão de imprensa 

do movimento abolicionista. Seus sócios, ricamente vestidos com plumas e cocares, ali 

“demoraram-se por longo espaço de tempo” cantando e dançando e dando vivas a “José do 

Patrocínio e a seus companheiros de trabalho”. 

 

 

Mapa 5. Rua do Ouvidor - redação dos jornais. O número 61 abrigava a redação do Jornal do Comércio, o 

número 70, a Gazeta de Notícias. Já a Gazeta da Tarde ficava no número 144, próximo à igreja de Nossa 

senhora do Rosário. Mapa desenvolvido por mim a partir dos mapas cedidos pela professora Maria 

Clementina Cunha e pelo Cecult (tais mapas foram produzidos sobre as pranchas do álbum de Edward 

Gotto, Plan of the city of Rio de Janeiro, Brazil, surveyed in 1866, existente na Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro, pelo projeto Temático Santana e Bexiga, coordenado pelo professor Sidney Chalhoub, no 

Cecult/Unicamp 
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Desfilar pela rua do Ouvidor (e saudar as redações dos jornais nela sediados) era 

atitude comum entre os grupos que colocavam seus préstitos na rua durante o Carnaval. 

Inspiravam-se nas Grandes Sociedades Carnavalescas – Fenianos, Democráticos e Tenentes 

do Diabo – que se encontravam no auge de sua popularidade e serviam de exemplo para 

centenas de grupos. Essas Grandes Sociedades Carnavalescas, como vimos no primeiro 

capítulo dessa dissertação, estavam bastante afinadas com os interesses e projetos de grande 

parte da imprensa carioca. Defendiam caminhos de modernização e “civilização” para a nação 

brasileira, caminhos estes que passavam tanto pela abolição da escravidão e proclamação da 

república quanto pela reformulação das práticas festivas brasileiras, que seriam “atrasadas” e 

incompatíveis com o ideal de progresso. 

O carnaval de inspiração veneziana deveria substituir o bárbaro entrudo e as demais 

brincadeiras populares, sobretudo as de matriz africana – como vimos em relação aos 

diabinhos em capítulo anterior
378

. A Rua do Ouvidor seria, então, o melhor espaço para tal 

empreitada, à medida que era considerada a “artéria da civilização” no Rio de Janeiro e 

concentrava inúmeras lojas europeias e de artigos de luxo, além das redações dos principais 

jornais e revistas. Seus jornalistas e redatores compartilhavam grande parte dos ideais 

progressistas das Grandes Sociedades Carnavalescas, sendo que muitos deles eram seus 

membros mais atuantes.
379

 Eram comuns as homenagens recíprocas entre Fenianos, 

Democráticos e Tenentes do Diabo e os grandes jornais da Corte, principalmente àqueles mais 

identificados com causas como a abolição, a república e a defesa de projetos modernizadores 

para o Brasil, como a Gazeta de Notícias e a Gazeta da Tarde. 

Portanto, quando as muitas sociedades que eram criadas anualmente no Rio para 

desfilar no carnaval – não apenas os Cucumbis – disputavam espaço na estreita rua do 

Ouvidor e paravam diante dos jornais para saudá-los, elas estavam se valendo das estratégias 

das Grandes Sociedades, mas com outros objetivos e com modos e vestimentas muito 

distantes dos de Veneza. Visavam, sobretudo, ganhar territórios simbólicos na festa, conseguir 

espaço nas páginas dos jornais, ter seu esforço e dedicação reconhecidas publicamente e ser 

elevadas ao rol dos grupos de destaque. Com os Cucumbis não foi diferente. A incorporação 

de expedientes das Grandes Sociedades servia para que fossem mais vistos e reconhecidos, ao 

mesmo tempo impedia que fossem completamente silenciados ou perseguidos pelas 
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autoridades. Desta forma também poderiam expor publicamente preferências e identidades, 

além de suas próprias elaborações criativas sobre o carnaval. 

É José do Patrocínio o grande homenageado pela Iniciadora dos Cucumbis naquele 

ano de 1886. Este personagem é simbólico para entendermos a escolha da Iniciadora de quem 

saudar. José do Patrocínio foi um dos mais atuantes abolicionistas do Rio, fundou a 

Confederação Abolicionista em 1883, justamente no prédio da redação da Gazeta da Tarde 

(jornal que ele possuía desde a morte de Ferreira de Menezes em 1881). Em 1886 foi eleito 

vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que expandia suas 

atividades de abolicionista para além dos limites de seu jornal: promovia meetings, comícios 

em teatros e praças, além de auxiliar fuga e acoitamento de escravos.
380

 

Quando uma sociedade carnavalesca que nunca havia aparecido em nenhum jornal 

dedica parte de seu préstito a saudar José do Patrocínio e “seus companheiros de trabalho”, 

ela quer passar uma mensagem. Deseja ser associada à sua imagem ou pelo menos fazer saber 

que compartilha de seus ideais. E a principal bandeira de Patrocínio, e também da Gazeta da 

Tarde, era a abolição da escravidão. Parece que a estratégia da Iniciadora dos Cucumbis 

funcionou bem, pois ela entrou no rol das sociedades que continuariam a figurar nos jornais 

pelos anos seguintes. 

Além de desfilar pela rua do Ouvidor e homenagear jornais e personagens da cidade, 

quem lesse os jornais do ano de 1886 já poderia ter uma ligeira noção do funcionamento dos 

Cucumbis: vestiam-se de penas e plumas, dançavam e cantavam em saudação a uma rainha e 

a um indivíduo de barbas longas (que poderia ser um rei); e só. Mais nenhuma dica de quem 

participava dessa manifestação, apenas que eles haviam elegido como personagem a ser 

homenageado um dos principais líderes abolicionistas do Rio. 

Entretanto, o ano de 1887 traz novas informações para o leitor. O Jornal do 

Comércio enumera entre os grupos que desfilaram nos três dias desse carnaval os Cucumbis 

Carnavalescos, Iniciadores dos Cucumbis, Filha dos Iniciadores dos Cucumbis e o Triunfo 

dos Cucumbis. São os mesmos grupos que aparecem na Gazeta de Notícias, entretanto essa 

folha publica algumas informações adicionais sobre eles, diferentemente do Jornal do 

Comércio. Afirma a Gazeta de Notícias: 
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O segundo grupo [a passar pela rua do Ouvidor] – (entre parênteses se diga que muitos grupos 

havia sem denominação, apenas com zabumba) – foi o da [ilegível] 

Gente bem vestida esta e que dançava bem, como provou, dançando em frente a cada uma das 

redações dos jornais. 

Acompanhava o grupo uma porção de pretas, carregando criancinhas de peito. 

O que prova que os Cucumbis, além das festas do carnaval, tem outras coisas em que se 

ocuparem. (...) 

Passou ainda [pela rua do Ouvidor] o grupo Triunfo dos Cucumbis, composto de umas vinte 

pessoas, todas rigorosamente vestidas de saiotes de plumas e turbantes idem. 

Cantaram e dançaram de tal modo que, se todo mundo cantasse e dançasse assim, ficariam no rol 

do esquecimento todos os suadouros.
381

 

 

Mais uma vez é ressaltada a capacidade de cantar e dançar dos membros dos 

Cucumbis, assim como se repete o ato de dedicar um tempo da apresentação para a apreciação 

em frente às redações dos jornais. As plumas também são notadas pelo jornalista como 

elemento central da fantasia, presente nos “saiotes” e “turbantes”. Todavia, há um 

componente novo na descrição sobre o Cucumbi: a cor da pele. Segundo o jornalista “uma 

porção de pretas” acompanhava o grupo carregando criancinhas de colo. Pela primeira vez, 

desde 1884, quando da primeira aparição dos Cucumbis nos jornais analisados, se explicitava 

a cor da pele de parte das pessoas que compunham esses grupos: elas eram pretas. Como se 

não bastasse esse comentário, o jornalista prossegue afirmando – como se respondesse 

àqueles que duvidavam – que aquelas pretas dos Cucumbis também tinham outras coisas com 

que se preocupar, além de cantar e dançar vestidas de plumas durante o carnaval. 

Apesar dos elogios ao bom desempenho dos membros dos Cucumbis ao dançar e 

cantar, o comentário racializado do jornalista começa a evidenciar elementos até então 

invisíveis para quem só tomou conhecimento dos Cucumbis através dos caracteres impressos. 

O ano de 1888 será revelador nesse sentido, proporcionando novos caminhos de entendimento 

para o olhar estrangeiro que tentei aplicar nessa análise até o momento. 
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Se em 1884 aparece uma referência aos Cucumbis, ano a ano esse número se eleva, 

atingindo o número de seis grupos diferentes nomeados Cucumbi (tabela 2). 

Tabela 2. Recorrência de Cucumbis nos jornais 

Jornal 1884 1885 1886 1887 1888 

Jornal do 

Comércio 
 Quicumbi 

(caboclos) 

 Cacumbis 

 Grupo dos 

Cacumbis 

 Triunfo dos 

Cacumbis  

 

 Cacumbi 

Carnavalesco 

 Triunfo dos 

Cucumbis 

 Os Cacumbys 

 Cucumbis 

Carnavalescos 

 Iniciadores dos 

Cucumbis 

 Filha dos Iniciadores 

dos Cucumbis 

 Triunfo dos 

Cucumbis 

 Cocumbis 

 

 Lanceiros Cucumbis 

 Triunfo dos 

Cucumbis 

 Cucumbis 

Carnavalescos 

 Iniciadora Cucumbis 

Carnavalescos 

 Filha da Iniciadora 

Cucumbis 

Carnavalescos 

 Cucumbis Africanos 

(Texto) 

 União Lanceiros 

Cucumbis 

Gazeta de 

Notícias 

-  Club 

Cucumbi 

 Cucumbis 

 Cucumbis 

Carnavalescos 

(texto) 

 Triunfos dos 

Cucumbis 

 

 Cucumbis 

Carnavalescos 

 Iniciadores dos 

Cucumbis 

 Filha dos Iniciadores 

dos Cucumbis 

 Triunfo dos 

Cucumbis (Texto) 

  Cucumbis (Texto) 

 Lanceiros Cucumbis 

 Triunfo dos 

Cucumbis 

 Cucumbis 

Carnavalescos 

(texto) 

 Cucumbis (Texto 

Mello Moraes) 

 Cucumbi Africanos 

(texto) 

 

Gazeta da 

Tarde 

- -  Triunfo dos 

Cucumbis 

 Os Cacumbis 

 Iniciadora Cucumbi 

(Texto) 

 

 Cucumbis 

 

 Sociedade Iniciadora 

Cucumbis 

Carnavalescos 

 Iniciadora Cucumbi 

Carnavalesco 

 União Lanceiros de 

Cucumbis 

 Triunfo dos 

Cucumbis 

Total de 

registros 

de 

Cucumbi 

nos 

jornais 

(1884-

1888) 

 Quicumbi 

(caboclos) 

 Sem textos  

 

 Cucumbis 

 Triunfo do 

Cucumbis 

 Sem textos  

 

 Cucumbis 

Carnavalesco 

 Triunfo dos 

Cucumbis 

 Iniciadora 

Cucumbi 

 2 texto  

 

 

 Cucumbis 

Carnavalescos 

 Triunfo dos 

Cucumbis 

 Iniciadores dos 

Cucumbis 

 Filha dos 

Iniciadores dos 

Cucumbis 

 2 textos  

 Cucumbis 

Carnavalescos 

 União Lanceiros 

Cucumbis 

 Triunfo dos 

Cucumbis 

 Iniciadora dos 

Cucumbis 

Carnavalesco 

 Filha da Iniciadora 

dos Cucumbis 

Carnavalescos 

 Cucumbis Africanos 

 4 textos  



 

209 
 

Além disso, com o passar do tempo os jornais se vêm impingidos a esclarecer ao seu 

público geral o que eram aqueles grupos. Assim, temos dois textos sobre os Cucumbis em 

1886, dois deles em 1887 e quatro em 1888, sendo um deles o artigo de Mello Moraes Filho 

que temos analisado ao longo do capítulo. 

O Jornal do Comércio, em sua primeira página de 14 de fevereiro de 1888, publica 

um longo artigo no qual faz um exame dos desfiles de nada menos que quatro Cucumbis 

diferentes que passaram em frente a sua redação na segunda-feira de carnaval. O texto abre 

novas possibilidades de compreensão de quem são e quais os principais intentos dos membros 

dos Cucumbis carnavalescos do período, por isso, vale a pena reproduzi-lo: 

 

Desfilaram pela rua do Ouvidor: (...) os Cucumbis Africanos, que, vestidos como nos países 

africanos, saudaram a imprensa e o Imperador do Brasil, entoando nessa ocasião cânticos 

originais, ao som de instrumentos não menos originais, parando de vez em quando para fazer 

prolongadas reverências, dando o mote da cantiga: A África sempre foi livre; (...) 

[Desfilaram também] os Cucumbis Carnavalescos, fantasiados também com roupas africanas; 

na frente vinham alguns sócios fantasiados de Índios, aos quais faziam manobras selvagens, 

deitando-se as vezes no chão para ouvir o que ia ao longe. No centro do grupo estava a rainha, 

coberta por um grande manto, cujas pontas eram seguras por dois Cucumbis. Paravam em frente 

aos jornais, cantavam e dançavam à moda africana. 

Apresentavam-se em seguida sete cavalheiros vestidos de branco uniformemente, parecendo 

trajar dominós. Cada um deles tinha um instrumento desconhecido e original. Formavam assim 

uma pequena orquestra, interessante, fantástica, e que não deixou de ter a sua graça. Tocaram 

peças esquisitas em frente às redações dos jornais, sendo aplaudidos e saudados. 

Fizeram também a sua passeata os Lanceiros Cucumbis carnavalescos, que como os dois outros 

grupos congêneres e do mesmo nome apresentaram-se vestidos originalmente, carregando 

garboso estandarte, dançando e brincando a valer. (...) 

As 9 horas da noite fez sua aparição o grupo Triunfo dos Cucumbis. Em frente às redações 

abriram alas, achando-se no centro do grupo o rei e a rainha, com os seus respectivos cetros, 

dançaram acompanhando as danças de cantos. 

 

Se até o momento não poderia ter ficado claro para mim, “leitor estrangeiro”, a 

ligação à referências africanas nos Cucumbis (apesar da obviedade contida no seu próprio 
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nome), ao ler esse exemplar do Jornal do Comércio uma nova realidade se descortina. Pela 

primeira vez é nítida e explícita a alusão à África que a passagem dos Cucumbis causava na 

imprensa. Para o jornalista, aqueles homens e mulheres estavam vestidos “como nos países 

africanos”, dançavam e cantavam “à moda africana”, utilizavam instrumentos “originais”, 

eram liderados por uma Rainha e um Rei, com manto e cetro. 

Além desses elementos o próprio nome de um dos grupos é bastante conclusivo: 

Cucumbis Africanos, que cantam o tema “A África sempre foi livre”. Ao seu lado, o Jornal 

do Comércio também registrou os préstitos de Lanceiros Cucumbis, Triunfo dos Cucumbis, 

Cucumbis Carnavalescos, Iniciadora Cucumbi Carnavalescos, Filha da Iniciadora Cucumbi 

Carnavalescos. 

O ano de 1888 é bastante significativo no que se refere à atenção dispensada pela 

imprensa aos Cucumbis (que ainda é ínfima se compararmos com toda a cobertura dedicada 

aos préstitos das Grandes Sociedades Carnavalescas). Além dos seis grupos e do texto 

presente no Jornal do Comércio, encontramos na Gazeta de Notícia desse ano o valioso texto 

de Mello Moraes Filho chamado “O Carnaval – Os Cucumbis”
382

 e referência aos grupos 

Triunfo dos Cucumbis, Lanceiros Cucumbis, grupo dos Africanos (descrito como um 

Cucumbi) e os Cucumbis Carnavalescos. 

O texto de Mello Moraes pode funcionar como um termômetro para a efervescência 

de Cucumbis carnavalescos que vinham conquistando espaço no Rio de Janeiro, pelo menos a 

partir de 1884. Mello Moraes Filho, que à época já despontava como importante conhecedor 

da cultura popular brasileira, assina o artigo sobre os Cucumbis em fevereiro de 1888, 

entretanto esse artigo não é publicado na primeira edição de sua obra “Festas e Tradições 

populares do Brasil” que saiu pela Garnier no mesmo ano com o título “Festas Populares do 

Brasil”, mas estaria presente nas edições seguintes, publicadas a partir de 1901. Este indício 

aponta para a urgência da confecção daquele texto. 

Com a crescente presença dos Cucumbis entre os vários grupos e mesmo entre as 

Grandes Sociedades Carnavalescas a partir de 1884, e a presumível curiosidade despertada 

sobre jornalistas e leitores, Mello Moraes Filho decide escrever a sua história dos Cucumbis e 

quais seriam suas principais características. Assim, em 1888, quando o maior número de 
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Cucumbis aparece nos jornais, é publicado o texto mais completo da época sobre estes 

grupos, que para muitos eram exóticos, “selvagens”, mas que “tinham certa graça”.
383

 

Mello Moraes tenta dar conta das origens dos Cucumbis e descreve o seu enredo e 

seus instrumentos, assim como reproduz alguns versos. Afirma categoricamente, já nas 

primeiras linhas, que consistia num grupo de negros e que esses “bandos” inicialmente eram 

constituídos por “escravos d‟África” que cantavam cantigas bárbaras “na linguagem de suas 

terras natalínicas”. Segundo ele, os Cucumbis tiveram seu caráter “ligeiramente modificado 

com elementos novos” ao longo do século XIX, mas que “ainda hoje [representam] uma das 

faces mais belas dessa raça afetiva por excelência, a quem deve o Brasil a maior parte de sua 

população, de sua riqueza e de seu progresso”.
384

 

Associa essa “dança coreográfica” aos sofrimentos da escravidão e à saudade da 

África. Segundo o autor, mesmo após os versos deixarem de ser cantados em língua africana e 

da tradição africana encontrar-se “corrompida pelas gerações crioulas”, sua “índole” ainda é a 

mesma, ainda é possível reconhecer “o que há de primitivo como os costumes autênticos”.
385

  

Após inúmeras “gerações crioulas” e da influência de “pretos baianos aqui 

residentes”, os Cucumbis no Rio teriam se transformado em sociedades carnavalescas. Mello 

Moraes afirma conhecer os Cucumbi Lanceiros Carnavalescos, o Triunfo dos Cucumbis 

Carnavalescos, os Iniciadores dos Cucumbis e os Cucumbis Carnavalescos, estando elas em 

atividade em pleno ano de 1888. No entanto, seu texto reforça a noção de que esses Cucumbis 

são exemplos de um passado inofensivo, de tradições que devem ser reconhecidas e 

valorizadas, mas que estão fadadas ao desaparecimento. 

Mello Moraes Filho buscava os elementos formadores do povo e da nacionalidade 

brasileira. Diferentemente de tantos outros intelectuais, Mello não pretendia silenciar 

tradições africanas ou mestiças. Como afirmou Martha Abreu, sua obra incorpora e valoriza 

de forma saudosista e idealizada muitas das tradições africanas. Contudo, seu lugar era no 

passado, pois o presente e o futuro estariam reservados aos diversos encontros e contatos entre 

múltiplas tradições. 

Após travar contato com seu texto, o leitor estrangeiro é capaz de entender quão 

nítida era a matriz africana nesse festejo. Poderia perceber que se tratava de um grupo de 
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descendentes dos africanos escravizados trazidos para o Brasil, e que mantinham essa prática, 

apesar das transformações do tempo.  

E, ao juntar todos os elementos vistos até aqui poderia concluir que os Cucumbis 

eram reconhecidos pelos jornalistas e por Mello Moraes Filho como grupos compostos por 

negros, que traziam também seus filhos para o desfile; que catavam, dançavam e vestiam-se 

“à moda africana”; trajavam penas e plumas; percorriam a rua do Ouvidor e paravam à frente 

das redações dos jornais para saudá-las; em um dos anos (1886) elegeram José do Patrocínio 

como homenageado, e gastaram longo tempo dançando em frente ao seu jornal; outro tema 

que aparece ressaltado na imprensa é o mote “A África sempre foi livre”, que, apesar de ser 

registrado apenas pelo Jornal do Comércio não pode ser desprezado.  

Mello Moraes ainda presenteia o leitor com sua tese de como os Cucumbis teriam 

reaparecido no Rio de Janeiro em finais do século XIX. Para ele, esse fenômeno seria produto 

do empenho de “pretos baianos aqui residentes”, que, sendo “descendentes diretos dos 

africanos tem conservado no Brasil a herança paterna”
386

, e transferiram o cortejo dos dias 

fúnebres e das festas de reis ou de coroações de reis do Congo para a festa de Momo.  

O leitor poderia reparar, ainda, no olhar racializado de muitos jornalistas (quando, 

por exemplo, associam as “pretas” à sexualidade, ou quando afirmam que a história do 

Cucumbi era a de uma “rainha tão despeitada quão preta”
387

) ou na leitura benevolente de 

Mello Moraes Filho, como afirmou Maria Clementina Cunha. E que ambos tentavam 

dispensar um tratamento folclorizante para essa prática, tratando-a muitas vezes como 

primitiva e infantil, mesmo que menos perigosa e ameaçadora do que os diabinhos.
388

 

Entretanto, como não sou um leitor estrangeiro do século XIX, mas sim um 

historiador, preciso empreender uma análise mais complexa dessas conclusões gerais 

extraídas quase literalmente dos jornais. Acredito ser possível visualizar na experiência dos 

Cucumbis Carnavalescos da década de1880 elementos da construção de identidades (baseadas 

em imagens da África) e de um processo de crioulização dessa prática. Sendo que ambos os 

processos dialogaram constantemente, não sem conflitos e negociações, com a luta em torno 

do conceito de liberdade, intensamente desenvolvidas na cidade do Rio de Janeiro. 
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“Pretos à moda da África” – identidade africana 

A África, um continente imenso e complexo, deve ser sempre pensada de forma 

plural e polifônica. Este cuidado vem sendo tomado pelos estudiosos que se debruçam sobre 

suas histórias e sociedades há algumas décadas. A um oceano de distância, aqui no Brasil, 

esse mesmo cuidado deve ser tomado quando olharmos para as inúmeras imagens de áfricas 

criadas, desde que os primeiros africanos escravizados foram trazidos para cá. Tais áfricas 

foram tão variadas quanto os povos escravizados e as diversas conjunturas sociais e culturais 

com as quais se defrontaram. Essas construções sofreram com a ação do tempo e do espaço, e 

por isso precisam ser entendidas dentro de seu contexto, considerando as relações e diálogos 

existentes com os contemporâneos – sejam outros escravos, crioulos ou africanos, libertos, 

livres, autoridades, imprensa. 

Quando um grupo de pessoas, socialmente reconhecidas como negras, se reúne, se 

organiza, investe tempo e economias para dar vida a um grupo que comporta inúmeras 

referências de um passado africano, com o objetivo de desfilar nas ruas do Rio de Janeiro em 

plena década de 1880, durante a festa mais concorrida e disputada da cidade, eles pretendem 

comunicar algo. Desejam expressar alguma coisa. A presença dos Cucumbis Carnavalescos 

não deve ser compreendida, como muitos jornalistas coevos fizeram, como apenas 

manifestação do exótico, da inocência de uma “raça afetiva por excelência”, que estaria 

fadada ao desaparecimento 
389

. Precisamos ir além dessa interpretação simplista (que acabou 

sendo compartilhada por muitos pensadores que entenderam experiências similares como 

meras sobrevivências do passado). 

Como nos alertou Wlamyra Albuquerque, em sua inspirada análise sobre a 

construção de imagens de áfricas em carnavais baianos de finais do século XIX e início do 

XX, não devemos cair na dicotomia analítica que estabelece dois únicos polos possíveis para 

atuação de grupos negros na sociedade escravista: de um lado estaria a opção da integração 

social por critérios brancos, em outras palavras a assimilação; de outro lado estaria a 

resistência, como, por exemplo, empreendida pelos batuques africanos, avessos a integração e 

assimilação.  

Para Wlamyra Albuquerque, esta dicotomia deve ser evitada e devemos nos 

preocupar mais em “pensar sobre como o passado africano estava compondo a experiência 
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daqueles que lidavam com os estigmas do escravismo e os limites da cidadania negra”
390

. 

Devemos mover nossa “curiosidade da assimilação/resistência para as mensagens cifradas 

que, oportunamente, eram traduzidas no interior da própria comunidade da gente de cor”.
391

  

Essas reflexões são produzidas pela autora quando analisa especificamente dois 

grupos carnavalescos baianos que desfilaram naqueles carnavais: Pândegos d‟África e 

Embaixada Africana. Seus questionamentos serviram de inspiração para minha análise. Os 

contextos são diferentes e os grupos também, mas acredito ser possível visualizar um 

movimento semelhante ao descrito por Albuquerque para os grupos baianos e a ação dos 

Cucumbis Carnavalescos no Rio.  

Faço minhas as indagações da autora quando se pergunta “quais os sentidos políticos 

e culturais subjacentes às representações de reis e reinos africanos nos préstitos dos clubes 

negros?” Tal pergunta se torna ainda mais intrigante quando transposta para o contexto do 

carnaval carioca da década de 1880, auge do movimento abolicionista e de debates acerca do 

lugar dos libertos e negros livres na sociedade que se construiria pós-abolição. Albuquerque 

pergunta também “que leituras da África a imagem do poderoso rei etíope suscitava na plateia 

predominantemente negra?”. Para os Cucumbis a questão é: qual o impacto do Rei do Congo 

e sua Rainha para a plateia que em grande parte descendia de africanos escravizados na região 

da África centro ocidental, onde a simbologia do reino do Congo era muito poderosa? 

A presença dos Cucumbis nos jornais nos dias de carnaval a partir de 1884 deve ser 

entendida dentro do contexto político, social e cultural da Corte naquele período. O Rio de 

Janeiro vivia um momento de ebulição social com a crescente força do movimento 

abolicionista e a constante desautorização de senhores de escravos, explicitados por fugas, 

pelo número cada vez maior de escravos vivendo sobre si e o vertiginoso aumento no número 

de alforrias (condicionais ou não).
392

  

A imprensa carioca, cada vez mais se aproximava do ideal de abolição. A Gazeta de 

Notícias foi o primeiro grande jornal a defender essa posição, e com o advento da Gazeta da 

Tarde, propriedade de Ferreira de Menezes, essa posição ficou ainda mais evidente. Em 1882, 

José do Patrocínio assume a Gazeta da Tarde, e o jornal se torna o principal órgão do 

movimento abolicionista na imprensa. Ao seu lado podemos colocar a Revista Ilustrada de 
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Ângelo Agostini. Artista nascido na Itália mas brasileiro por escolha, Agostini fez de sua 

revista um dos veículos mais populares da difusão de ideias abolicionistas.
393

 

Em 1883 é fundada a Confederação Abolicionista, que visava reunir todas as 

associações abolicionistas do país. No mesmo ano é publicado “O Abolicionismo” de 

Joaquim Nabuco, livro que se tornaria maior referência literária sobre o tema. Em 1884, a 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro criou um “livro de ouro” para arrecadar fundos em prol 

da liberdade dos escravos do município neutro. Mesmo ano em que a abolição foi decretada 

na província do Ceará e do Amazonas – e foram comemoradas com grande festa no Rio de 

Janeiro. 

Joaquim Nabuco foi eleito deputado pela província de Pernambuco em 1884, tendo o 

abolicionismo como carro chefe de sua campanha. Em 1886, era a vez de José do Patrocínio 

ser eleito deputado pelo Rio de Janeiro. 

No âmbito diplomático internacional, o Brasil se via pressionado pelas potências 

estrangeiras (sobretudo França e Inglaterra) a dar cabo de tão vexatória instituição. As 

disputas jurídicas eram também cada vez mais acirradas entre os que defendiam o direito da 

liberdade contra aqueles defensores da propriedade – enquanto os escravos levavam uma 

“vida de peteca” entre os dois polos, como ressaltou Chalhoub.
394

  

Essa ebulição de debates em torno da “questão servil” se fez notar nas leis do 

período. Desde 1871, com a chamada lei do Ventre livre, essa questão esteve em pauta nas 

casas legislativas do império. Em setembro de 1885, após intensas disputas entre as bancadas 

ligadas aos senhores de escravos do sudeste e pelo crescimento do movimento abolicionista, 

outra lei emancipacionista foi decretada: a Lei dos Sexagenários que declarava livres os 

escravos com mais de 60 anos. Se a lei tinha um evidente caráter protelatório da abolição 

final, gerou um intenso debate a respeito do fim da escravidão e dos direitos dos escravos. 

Através de suas exigências, garantiu a alforria aos escravos não matriculados a partir daquela 

data e um preço máximo dos cativos por faixa etária.
395
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Em 1887, o exército se recusava a capturar escravos fugidos e a Igreja se manifestava 

abertamente a favor da abolição. Mesmo o Partido Republicano Paulista, que até o momento 

evitara se definir, com medo de perder o apoio dos fazendeiros paulistas, passa a apoiar 

publicamente um projeto de lei para libertar os escravos até 1889.
396

 

A atuação dos próprios escravos na luta pela abolição não pode ser negligenciada, 

como vem demostrando vasta historiografia brasileira contemporânea. Ao longo da década de 

1880, em consonância com os abolicionismos urbanos, os escravos enfraqueciam a autoridade 

senhorial através de revoltas, fugas coletivas para os quilombos abolicionistas, denúncias de 

maus tratos e manifestações públicas em prol do fim da escravidão. A abolição tornava-se 

uma bandeira popular. 

Na Bahia, canoeiros se negavam a transportar escravos para os fazendeiros, e, ao 

mesmo tempo, ajudavam escravos fugidos a escapar das fazendas de açúcar do Recôncavo 

baiano. No Ceará, o jangadeiro Francisco José do Nascimento tornou-se reconhecido, sob a 

alcunha de Lobo do Mar, após liderar uma revolta no porto de Fortaleza para proibir o tráfico 

de escravos para o Sudeste. Após este episódio se tornou símbolo do abolicionismo no Ceará, 

que decretou a abolição em seu território em 1884. Em São Paulo, os Caifazes ajudavam 

escravos a fugir, e os abrigavam no Quilombo Jabaquara, na cidade de Santos. O mesmo 

acontecia no Rio de Janeiro, no Quilombo do Leblon, e no Recife, a partir da atuação do 

Clube do Cupim.
397

 

A “avalanche negra” – como chamou Rui Barbosa
398

 – além de acelerar a discussão 

sobre a abolição da escravidão suscitou novos debates acerca da própria participação da 

população negra nessa sociedade. Muitas imagens sobre essa população ganharam força nesse 

contexto. Como vimos no capítulo sobre os diabinhos encarnados, uma aura de perigo e 

ameaça social estava cada vez mais sendo colada a figura do homem negro e jovem, que 

transitava pelas ruas da cidade. Além disso, a imagem de perversão sexual e depravação 

também se expandiu, principalmente porque os próprios membros letrados dos movimentos 
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abolicionistas, em sua maioria, associavam os crimes e perversões dos homens de cor à 

condição herdada da escravidão e da ausência de educação.
399

  

Portanto, quando a causa abolicionista tornou-se um movimento cada vez mais 

popular e a participação da população negra e mestiça cada vez mais independente do 

controle dos abolicionismos parlamentares e letrados, as autoridades policiais, proprietários e 

mesmo abolicionistas temeram que a ordem social fosse destruída e que, juntamente com a 

extinção da palavra escravo, se extinguisse a palavra senhor. Segundo Wlamyra Albuquerque, 

a última década da escravidão e as primeiras pós 13 de maio de 1888, produziram no Brasil 

um processo de racialização velado que foi,  

 

a um só tempo, o sinal mais evidente da decadência do escravismo e da arrojada tentativa de 

garantir que o edifício social montado durante a escravidão fosse preservado, mantendo-se 

privilégios, demarcando-se fronteiras e recompondo antigos territórios
400

 

 

Ora, se a década de 1880 no Rio de Janeiro pode ser definida pela radicalização dos 

debates abolicionistas, nas mais variadas esferas, podemos inferir que consequentemente 

houve uma intensificação nas disputas em torno das visões de liberdade entre os diferentes 

grupos sociais da cidade. Não apenas senhores e escravos estavam repensando suas 

concepções, mas também os homens livres encaravam sua liberdade de outra forma. E muitos 

desses homens livres negros (assim como escravos) escolheram o carnaval para colocar em 

prática suas novas possibilidades de liberdade e participação na sociedade carioca. 

Defendo que, como a participação dos diabinhos, a presença cada vez mais 

impactante dos Cucumbis Carnavalescos a partir do ano de 1884, está diretamente relacionada 

a essa nova cultura política de liberdade, que vem sendo construída no Rio a partir de diversas 

frentes (abolicionismo parlamentar, imprensa, participação popular, seja de escravos ou 

livres) e que tem no carnaval um vetor de criação, transformação e representação.. 

O carnaval foi a festa escolhida pela população carioca para expor seu desejo de 

liberdade e, no caso dos Cucumbis, também seu desejo de mostrar e criar uma identidade 

própria. Seus membros elaboraram uma imagem de cortejo carnavalesco saindo juntamente 
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com as demais sociedades e, apesar de usar muitos dos seus expedientes (como por exemplo, 

passar pela rua do Ouvidor, parar nas redações dos jornais) eles mantiveram diferenças 

significativas frente aos demais grupos. Eles traziam às ruas uma África simbolicamente 

positivada, com seu rei e rainha, príncipes e princesas, além de banda, guarda, feiticeiros e 

súditos.  

Ao representar imagens da África, os Cucumbis estabeleciam critérios de 

pertencimento e identificação com certos grupos e excluíam outros. O rei do Cucumbi era 

Congo, seus personagens tinham nomes africanos e quem se sagrava vencedor ao final do 

cortejo era justamente o reino africano contra as forças do Caboclo. Essa imagem da África 

positivada presente no carnaval dos Cucumbis foi criada a partir de um rico arcabouço 

cultural presente no Rio de Janeiro, cujos elementos tentei apresentar anteriormente
401

. 

Ao longo de todo o século XIX as gentes de cor da cidade travaram contato com 

tradições africanas de múltiplas origens. Pudemos ver que dentre elas houve uma significativa 

predominância banto. Os Cucumbis descritos por memorialistas, folcloristas e viajantes foram 

sempre associados a elementos desses povos da África Centro-Ocidental. Entretanto, sua 

hipótese mais comum (baseada em Mello Moraes Filho) para o ressurgimento dos Cucumbis 

no carnaval do Rio coloca a ação de baianos filhos de africanos trazidos pelo tráfico interno 

como agentes únicos dessa inovação. 

Minha tese difere da análise de Mello Moraes, apesar de não negar a importância de 

“baianos” para as transformações culturais e sociais do Rio de Janeiro pós 1850. Porém, eles 

representam apenas um elemento de composição do amplo caldeirão cultural que era a cidade 

do Rio de Janeiro em 1880. Como afirma Tiago de Mello Gomes, os “baianos” encontraram 

no Rio um rico universo cultural “no qual outros grupos imprimiram suas marcas” e tiveram, 

assim, que dialogar com as tradições já existentes
402

.  

Os Cucumbis Carnavalescos não representam apenas uma reprodução de antigas 

festas coloniais. Eles eram uma manifestação mais ampla, uma elaboração criativa de seus 

participantes estabelecendo um diálogo entre as novas formas de se brincar o carnaval da 
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década de 1880 com os elementos culturais presentes entre as culturas negras da cidade. 

Elementos das congadas, dos reisados, das festas das irmandades religiosas, dos cortejos 

fúnebres, de embaixadas africanas, e também referências a tradição religiosa banto (o 

complexo ventura/desventura, o feiticeiro, a Calunga, um cristianismo africano) e a histórias 

da África (o reino do Congo, a rainha Ginga, a travessia do Atlântico). 

O grupo fotografado por Cristiano Júnior na rua da Quitanda, no carnaval de 1868, 

por exemplo, nos ajuda a refletir sobre as transformações dos Cucumbis na década de 1880. 

As duas fotos mostram uma “corte africana” de Cucumbi, onde, na primeira, vemos 14 

pessoas negras vestidas de branco, com algumas penas nos chapéus. A frente estão o possível 

rei e a rainha, do lado esquerdo, quatro homens tocam tambores, do lado direito, temos quatro 

mulheres e atrás mais quatro homens. É possível notar que muitos deles (inclusive o rei) estão 

descalços, o que revela sua condição cativa. A segunda foto apresenta dois homens negros 

tocando seus tambores. Vestidos de camisa branca, calças e chapéu com algumas penas, não 

possuem calçados. 

Apesar de ser uma corte, e que Cristiano Jr. tenha os intitulado como Cucumbis, esse 

grupo é muito diferente daqueles que encontramos na década de 1880. Primeiro não vemos os 

“índios”, tão característicos dos Cucumbis Carnavalescos. Os instrumentos musicais se 

resumem a tambores iguais, sem chocalhos, tamborins, agogôs, pianos de cuia e outros. Não é 

possível distinguir o feiticeiro, com suas cobras e amuletos, nem o Caboclo, índio guerreiro 

que carrega seu tacape. As descrições da década de 1880 falam em grupos de cinqüenta 

pessoas, com muitas “mulatas formosas”, com pequena orquestra de “instrumentos 

desconhecidos e originais”. Não aparece também o Mamêto, jovem negro dedicado as 

piruetas e acrobacias. 

O Cucumbi registrado por Cristiano Jr se assemelha muito mais às Congadas e folias 

das irmandades religiosas do período, que contribuíram significativamente para a elaboração 

criativa que originou os Cucumbis Carnavalescos da década de 1880. 
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Figura 29. Cucumbi fotografado por Christiano jr na rua da Quitanda em 1868. In: Escravos brasileiros no 

século XIX – a fotografia de Christiano Jr. São Paulo: Ex-Libres, 1988, prancha 73. Copyright Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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Figura 30. Cucumbi fotografado por Christiano jr na rua da Quitanda em 1868. In: Escravos brasileiros no 

século XIX – a fotografia de Christiano Jr. São Paulo: Ex-Libres, 1988, prancha 73. Copyright Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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Outro elemento que precisa ser destacado é a inevitável necessidade de organização 

para além dos dias de carnaval: seus préstitos apresentavam um complexo enredo, fantasias, 

coreografias, orquestra de música, além da escolha dos personagens, o ensaio dos músicos e 

dançarinos. Tudo isso demandava tempo e recursos, que com certeza ocupavam boa parte do 

ano dos seus participantes.  Sem uma estrutura administrativa tal culminância festiva seria 

impraticável.  

A capacidade de organização dos Cucumbis carnavalescos foi evidenciada num evento 

acontecido uma semana após o carnaval de 1885. Em 22 de fevereiro, foi organizado no Rio 

de Janeiro um grande ato festivo em prol das vítimas do grande terremoto ocorrido na 

Andaluzia, Espanha, em 25 de dezembro de 1884.
403

 Várias associações carnavalescas, 

jornalísticas e abolicionistas se reuniram em um enorme préstito pelas ruas da cidade. 

Segundo a Revista Ilustrada, foi 

 

Impossível de descrever o préstito que, domingo passado desfilou pela cidade! 

Imagine-se, porém, eu, quando a comissão da imprensa entrava no largo de S.  Francisco de 

Paula, o séquito se prolongava em toda a extensão das ruas do Ouvidor, Direita, Alfândega e 

vinham os últimos carros saindo do Campo de Sant‘Anna. 

Como todas as festas nascidas, espontaneamente, de um grande sentimento, de compaixão ou de 

entusiasmo, esta reuniu tudo quanto pode falar ao coração de um povo. 

As associações, mesmo rivais, encontraram um terreno comum de fraternidade, aonde puderam 

desenvolver suas forças, concorrendo para o inexcedível brilhantismo de uma das mais simpáticas 

solenidades que tem tido lugar no Rio de Janeiro. 

Tais sintomas, inteiramente novos, nos animam extraordinariamente.
404

 

 

Esse “Bando Precatório” como foi chamado, foi registrado por Angelo Agostini em 

página dupla de sua Revista no dia 28 de fevereiro de 1885. Em sua imagem há a seguinte 

legenda: “Grande bando Precatório. “A Revista Ilustrada, grata a todas as associações que 
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tomaram parte nessa grande obra de caridade, oferece-lhes em homenagem esta coroa.” O 

desenho representava um gigantesco préstito cercado por uma coroa de louros. Cada folha 

possuía o nome de uma associação: Tenentes do Diabo, Democráticos, Fenianos, entre muitas 

outras, assim como associações abolicionistas. Uma das últimas folhas, no canto inferior 

esquerdo trazia uma inscrição encoberto por outra folha. Apesar de ser pequena e escura, é 

possível reconhecer o nome “Cucumbi”.
405

 

Na Gazeta de Notícias de 23 de fevereiro, dia seguinte ao “Bando Precatório”, há uma 

grande notícia descrevendo o préstito “que saiu a esmolar pelas ruas da cidade”. Segundo o 

jornal, 

As terríveis calamidades que têm assolado uma grande parte da população de Espanha, despertaram  no 

coração generoso do povo fluminense os mais acentuados sentimentos de filantropia, (...) 

Dado o alarme pela imprensa, que pela primeira vez se uniu para a prática de um ato que há de honrá-la 

eternamente, de todos os lados apareceram francas e espontâneas adesões, no honroso intuito de 

concorrerem para a obtenção de recursos, que possam de algum modo suavizar a situação aflitiva de 

tantos milhares de desgraçados. 

Cremos poder afirmar, que nunca se viu no Rio de Janeiro uma manifestação tão solene e imponente 

como a que ontem presenciamos.
406

 

Comissões dos jornais, dez sociedades abolicionistas, alunos das escolas Militar, 

Politécnica, de Medicina e de Belas Artes, clubes dançantes, associações de portugueses, 

franceses e espanhóis sucederam-se nas ruas. Ao seu lado, mais de uma dezena de sociedades 

carnavalescas também participaram. Após o carro dos Diplomatas Carnavalescos: 

Sucedia-se o Club dos Cucumbis, o dos Piratas do Amor, o Centro Juvenil, e depois destes uma banda de 

música que precedia o Club das Sogras Vítimas dos Genros, de Niterói.
407

 

A presença de um “Club Cucumbi” em tão valorizado evento não pode ser desprezado. 

Esse grupo, explicitamente associado a imagens de um passado africano e escravista, estava 

apresentando seu estandarte e esmolando juntamente com grupos múltiplos em prol de uma 

causa “filantrópica”. É-nos lícito inferir que esse reconhecimento público foi uma conquista, 

sem abrir mão de seus elementos identitários. 
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Porém, duas páginas seguintes da mesma edição do jornal, uma pequena nota trás 

complicações para essa interpretação: 

S. Cucumby Carnavalesco 

Declaro que a sociedade não se fez representar junto ao bando que em favor das vítimas de Andaluzia 

esmolaram hoje, e só por surpresa viu o seu estandarte figurar nesta festa de caridade. 

Secretaria, 22 de fevereiro de 1885. – O secretário, Carlos Macedo da Silva Junior.
408 

Essa carta abre duas possibilidades analíticas. Primeiramente, apresenta uma questão de 

difícil explicação: quais motivos levaram a “S. Cucumbi Carnavalesco” se pronunciar 

publicamente negando sua participação em ato tão “nobre”? Por que preferir manter-se à parte 

desse préstito? Atualmente não possuo mais informações que permitam uma resposta 

satisfatória para esse mistério. Contudo, inúmeras possibilidades me ocorrem: outro grupo 

Cucumbi desfilou e o jornal confundiu os nomes? Ou então o estandarte foi carregado sem o 

consentimento da secretaria do clube, demonstrando heterogeneidade interna? A negação 

veemente demonstra um desejo de manter autonomia e distinção em relação ás demais 

sociedades? Os limites das fontes não permitem avançarmos para além das interrogações, 

nesse momento. 

Entretanto, a segunda contribuição dessa carta representa a possibilidade de 

confirmarmos que os Cucumbis possuíam uma organização complexa, nos moldes das demais 

sociedades carnavalescas. A nota presente na Gazeta de Notícias é assinada pelo secretário 

Carlos Macedo da Silva Junior e enviada pela secretaria do clube. Era preciso capital 

financeiro para publicar no jornal, mas, além disso, era necessário dominar a escrita. Possuir 

um secretário implica a consequente formação de uma diretoria, da arrecadação de verba, de 

uma sede, de estatutos. 

Portanto, os membros dos Cucumbis Carnavalescos trazem para o carnaval carioca 

uma expressão cultural baseada na fusão e transformação de inúmeras referências africanas e 

às carnavalizam positivamente. Essa África negra e positiva disputa espaços com as grandes 

Sociedades Carnavalescas e outros grupos populares que tentam se inspirar no modelo 

europeu de carnaval. É importante ressaltarmos que esses foliões dos Cucumbis, poderiam ter 

escolhido outras formas, entretanto, preferem deliberadamente trazer às ruas uma 

manifestação que seria prontamente associada ao passado africano tanto pelas autoridades e 
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pela imprensa quanto pelos seus iguais. Celebravam, desta maneira, a força de toda uma 

complexa trama de símbolos e tradições ligadas a um passado africano, reelaborado a partir 

dos contatos com as sucessivas gerações crioulas e com as transformações sociais cariocas. 

 

“A tradição africana acha-se corrompida pelas gerações crioulas” 

Esses homens e mulheres negros pretendiam aparecer no carnaval como indivíduos 

que compartilhavam uma mesma identidade baseada em práticas africanas. Contudo, eles, 

majoritariamente, não eram africanos. Como vimos anteriormente, a grande maioria dos 

participantes do carnaval eram jovens de menos de 30 anos (pelo menos aqueles que eram 

presos e registrados na Casa de Detenção).
409

 Eram sim crioulos, se escravos, ou libertos e 

negros livres brasileiros. Eram filhos e netos de africanos escravizados que, a partir da 

herança cultural de seus antepassados, criaram no carnaval carioca uma forma crioula de 

brincar. 

É o próprio Mello Moraes quem afirma, “como é natural, a tradição africana acha-se 

corrompida pelas gerações crioulas, mas não a ponto de desconhecer-se o que há de primitivo 

como os costumes autênticos”.
410

 Vou mais longe na afirmativa: os Cucumbis carnavalescos 

são eles mesmos uma expressão de forma crioula de cultura. Crioula no sentido de que a 

prática do Cucumbi Carnavalesco surgiu como algo novo a partir dos confrontos da 

experiência da escravidão e das novas realidades sociais do Rio de Janeiro na crise do 

escravismo. Crioula pois não é nem africana (mesmo tendo tantos elementos desse passado) 

nem ibérica (apesar das referências aos reisados e irmandades católicas). O Cucumbi 

Carnavalescos é crioulo por representar uma elaboração cultural nova, com base em 

referências profundas do passado escravista e africano, mas responder às novas realidades 

culturais e sociais. 

Esses grupos representam então uma possibilidade de expressar uma identidade 

africana no Rio de Janeiro frente aos constantes ideais de europeização do carnaval. São 

também um caminho para a experiência de uma nova cultura política da liberdade que vem 

sendo criada com os debates acerca do fim da escravidão, que não afetam apenas escravos, 

mas todos aqueles que descendem de africanos.  
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Os Cucumbis que cantam, dançam se vestem à moda africana e expressam um 

sentimento de pertencimento a um grupo (a partir de certas imagens da África), são também a 

melhor expressão de como os negros cariocas viram no carnaval a possibilidade de expressar 

seus desejos e testar os novos limites da  liberdade em construção na década de 1880. 

Dialogando com os modelos de carnaval defendidos por grupos letrados, os membros dos 

Cucumbis reuniram criativamente diversas tradições com nítido caráter africano (para seus 

contemporâneos e mesmo para nós ainda hoje) e partiram para desfilar nos dias de carnaval 

lado a lado com dezenas de outros grupos e sociedades. Mas não deixaram de usar o nome 

Cucumbi e manter seu enredo sobre histórias de reinos, rainhas, feiticeiros e vitórias africanas 

em plena crise do escravismo no Rio de Janeiro. 

Mello Moraes Filho disse na última frase de seu artigo da Gazeta de Notícias: “é bem 

que os crioulos perpetuem no Brasil esses costumes, com que seus pais adoçavam o fel do 

exílio e encantavam as noites, sem aurora, da escravidão!” Esses crioulos transformaram os 

costumes de seus “pais” em diálogo com as transformações culturais e sociais do Rio. Através 

da prática nova que criaram, mesmo mantendo o nome antigo, conquistaram espaço para 

expressar uma identidade e demonstrar publicamente suas tradições e inovações, assim como 

se aproximar de personagens que lhes eram caros (como José do Patrocínio). 

Apesar do olhar preconceituoso e muitas vezes racista que despertaram, os Cucumbis 

Carnavalescos são um ótimo exemplo de atuação positiva e coletiva de indivíduos negros na 

crise do escravismo. Não negaram sua ascendência africana e conquistaram o direito à 

liberdade de ser ator criativo da festa carnavalesca, se valendo do momento propício, oriundo 

da popularização dos abolicionismos,
411

 cujo auge coincidiu (não por acaso) com a aparição 

constante dos Cucumbis nas folhas diárias cariocas. 
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Considerações Finais 

Diabinhos e Cucumbis não eram novidades carnavalescas na década de 1880. Seus 

nomes e mesmo sua imagem eram muito semelhantes a antigas formas de brincadeiras 

festivas. Diabinhos já apareciam em procissões religiosas no período colonial, assim como os 

Cucumbis já desfilavam com seu rei Congo pelo Brasil a fora muito antes de tornarem-se 

carnavalescos.  

Contudo, o imprescindível para qualquer historiador, principalmente para aqueles 

que se debruçam sobre temas classicamente analisados por antropólogos, folcloristas e 

jornalistas, como é o caso do Carnaval, é ter sempre em mente duas advertências feitas por 

historiadores sempre inspirados. A primeira delas foi escrita por March Bloch em sua 

Apologia da História: “para grande desespero dos historiadores, os homens não têm o hábito, 

a cada vez que mudam de costumes, de mudar de vocabulário”
412

. A segunda advertência nos 

foi legada por E. P. Thompson: “todo significado é um significado-dentro-de-um-contexto e, 

enquanto as estruturas mudam, velhas formas podem expressar funções novas, e funções 

velhas podem achar sua expressão em novas formas” 
413

  

Por mais que fantasias e formas culturais se repitam, ou que a repressão e combate a 

certos sujeitos se mantenha, é preciso encarar esses elementos a partir de seu próprio 

contexto, suas relações sociais, conflitos e alianças. A manutenção ou transformação de 

formas artísticas, lúdicas, ou de costumes e práticas está sempre dialogando com a vida 

material e a consequente experiência cotidiana dos indivíduos envolvidos.
414

 

Desta maneira, fantasiar-se de diabinho ou organizar um Cucumbi na década de 1880 

no Rio de Janeiro tem significado diverso de fazê-lo em outra época ou em outro lugar. Tentei 

nessa dissertação descortinar ao máximo as experiências carnavalescas desses sujeitos, 

levando em conta as atuações de variados grupos sociais, e suas relações muitas vezes 

conflituosas, como por exemplo, com a imprensa e as forças repressivas da cidade. 

Ainda há inúmeros outros caminhos de atuação empreendidos pela população negra 

do Rio, no contexto do processo abolicionista, a serem estudados. Acredito que, assim como 
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as fugas, revoltas, debates parlamentares, textos jornalísticos e literários, a presença festiva de 

escravos, libertos e negros livres no carnaval engrossou o caldo abolicionista da Corte na 

década de 1880. Mais do que isso, a presença desses sujeitos abria novas frentes de discussão 

acerca de sua incorporação plena na nação, que deveria emergir após a abolição da 

escravidão. Portanto, a abolição da escravidão não interferia apenas na vida dos próprios 

cativos, mas trazia à tona debates da própria questão da cidadania negra num país livre, pelo 

menos juridicamente.  

Quando diabinhos tomam de assalto as ruas da capital imperial, através de humor, 

dança, doses de violência e ousadia, e são associados à população negra, sua presença ganha 

novos sentidos. Demonstram, a partir de seus pontos de vista, que não vão abrir mão de sua 

autonomia festiva e liberdade carnavalesca, apesar da constante perseguição e repressão a 

suas práticas. Esse exemplo de ampliação da ousadia individual da população negra esteve 

imbricado aos avanços abolicionistas na medida em que tal discussão ganhava as ruas. 

Diabinhos, mesmo que de forma não explícita ou consciente, experimentavam os limites da 

tão aventada liberdade, seja a liberdade carnavalesca, defendida pelos jornalistas e préstitos 

das Grandes Sociedades, ou a Liberdade (com letra maiúscula), único caminho para a 

modernização do Brasil, como defendiam os principais grupos abolicionistas. 

Se os diabinhos representam bem uma necessidade de expressar liberdade individual 

no carnaval, os Cucumbis nos presenteiam com ações coletivas e bem organizadas, trazendo 

consigo inúmeras referências identitárias. Cada vez mais atuantes e visíveis na segunda 

metade da década de 1880, os Cucumbis Carnavalescos contaram histórias de áfricas 

baseadas em suas experiências com a diáspora e a escravidão. O mais intrigante é o fato de o 

tráfico atlântico de escravos ter sido extinto em 1850, e mesmo assim grupos de negros 

escolherem colocar nas ruas suas interpretações do passado, de seus costumes e identidades, 

caracterizando o Cucumbi como um lugar de memória. 

Com o advento da República os Cucumbis vão, aos poucos, desaparecendo dos 

jornais do Rio.
415

 Entretanto, sua tradição carnavalesca criada, sobretudo na década de 1880 

estará presente nos ranchos, cordões e blocos espalhados pela cidade. Índios, cortejos, reis,  

seus instrumentos e os próprios atores criadores não abandonaram o carnaval. Pelo contrário, 
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mantendo sua tradição crioula, aberta a novas possibilidades, irão se recriar de acordo com as 

novas necessidades festivas e sociais na nascente República. 

Ambos os exemplos nos ajudam a refletir sobre o cenário político cultural da cidade 

nessa década.  A ruína do sistema escravista caminhava concomitantemente com a ascensão 

do carnaval como festa nacional e permissiva (apesar da intensa repressão policial). Ou seja, o 

conceito de liberdade era alardeado mais do que nunca. Contudo, seus significados eram por 

demais variados para que qualquer grupo conseguisse manter algum tipo de hegemonia 

semântica. Tanto escravos quanto negros livres e libertos estavam sendo afetados por esses 

debates, como tão bem nos mostrou Sidney Chalhoub em Visões da Liberdade, e interferiram 

em seu processo
416

.  

O carnaval foi sendo construído nessa década como espaço de expressão de críticas e 

posições políticas, além da loucura, do humor e da sensualidade, também elementos 

constitutivos de sua imagem. Esse conjunto de características era potencializado pelo período 

praticamente sem trabalho ou demais responsabilidades, tão marcante na festa carioca, que 

durava oficialmente de domingo a terça-feira (mas que na prática iniciava-se sábado e 

prolongava-se até a quarta-feira de cinzas). 

Não eram apenas os representantes do “Zé-Povinho” que valorizavam essas 

características do carnaval. Os membros das elites intelectuais e políticas em sua maioria 

esmagadora defendiam o carnaval como tempo da loucura e inversão, e muitos o viam como 

uma válvula de escape para os estresses de um ano inteiro. Assim, o carnaval do Rio emanava 

uma aura de permissividade e tolerância, apesar de na prática se manterem os mecanismos de 

repressão e exclusão. Por isso mesmo, não foi raro a transferência de práticas que ocorriam 

em outros períodos do ano para os dias de Momo, sobretudo àquelas majoritariamente 

negras.
417

 Buscavam maior tolerância e espaço para suas festas, e o carnaval aparecia como o 

espaço propício. 

Chamo atenção para esse ponto, pois gostaria de ressaltar que a existência de grupos 

negros no carnaval não é exclusividade brasileira. Muito pelo contrário, está presente em 
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praticamente todas as antigas colônias católicas das Américas, e mesmo em algumas regiões 

de colonização protestante.
418

  

Robin Moore, ao estudar o carnaval da cidade de Havana, em Cuba, no final do 

século XIX e início do XX, afirma que os diablitos eram os preferidos dos “costumbristas”, e 

no carnaval de Trinidad, as “Devil Bands” tinham papel importante, assim como na 

Venezuela ainda hoje estão presentes.
419

 

Ainda é cedo para conclusões sobre a recorrência da fantasia de diabo nos carnavais 

de regiões com grande presença negra nas Américas. Mas a comparação é útil para 

entendermos melhor o processo carioca.  

Em Cuba, Robin Moore afirma que “o desdém aberto contra as formas culturais de 

matriz africana pelas classes médias brancas frequentemente serviu como meio para justificar 

o preconceito racial contra os afro-cubanos”
420

. Nas três últimas décadas do século XIX as 

autoridades cubanas empreenderam uma política repressiva contra tais práticas, sobretudo 

contra as Comparsas
421

. As Comparsas eram grupos formados por negros a partir de 

irmandades, vizinhança, trabalho, que saíam na festa do Dia de Reis. Entretanto com a 

repressão a essa festa, tais grupos migraram para o Carnaval no final do século XIX. Processo 

semelhante ao ocorrido com as folias e ranchos de reis no Brasil, assim como os Cucumbis 

carnavalescos. No entanto essa comparação terá que ficar para outra pesquisa. 

Com a abolição da escravidão em 1886, somada à luta pela independência, cuja 

vitória em 1898 se deveu muito a participação dos afro-cubanos, e com o sufrágio universal 

masculino em 1902, os afro-cubanos esperavam um amento na integração social e econômica. 

A partir de então, o carnaval foi tomado por suas Comparsas e diablitos 
422

.   
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Com isso “a questão do lugar dos afro-cubanos e de sua expressão cultural na cultura 

nacional tornou-se mais urgente”
423

. Segundo Moore, mesmo os intelectuais mais liberais – 

como Fernando Ortiz – não viam contradição em aceitar retoricamente os negros como 

cidadãos cubanos, enquanto simultaneamente clamavam pela eliminação de todas as 

“atávicas” formas culturais derivadas da África. A condenação das comparsas, santería, 

rumba, abákua serviu como uma das primeiras justificativas para a política social racista em 

cuba, um meio de perpetuar práticas de descriminação sem admitir ou confrontar 

diretamente.
424

 

A ilha de Trinidad, mesmo sendo colônia britânica a partir do final do século XVIII, 

teve 300 anos de ocupação espanhola e permanente migração de franceses, sobretudo após a 

revolução do Haiti, juntamente com muitos escravos e negros livres de outras ilhas do caribe, 

fazendo com que a ilha, mesmo sob domínio de uma coroa protestante, tivesse uma festa 

carnavalesca pujante, até os dias de hoje. 

Em seu carnaval formaram-se grupos (“bands”) com entre cinco e 20 “stick fighters” 

que saíam no carnaval para duelar com outros grupos – esta prática era conhecida como 

Calinda. É interessante notar que até a abolição da escravidão em 1834, o carnaval estava 

restrito às mãos brancas da elite proprietária da ilha. Após a emancipação, os libertos 

tomaram a festa e a transformaram, dotando-a de novos sentidos. O Camboulay, uma sátira 

dos brancos sobre o mundo dos negros na plantation, foi capturado pelos libertos e fundido 

com a Calinda ao longo das décadas. Tornou-se, desta forma, um importante instrumento de 

violência e pressão nas mãos do proletariado urbano, organizado em grupos (bands) que 

existiam por todo o ano e saíam às ruas no carnaval.
425

 

A partir dos anos 1860 o carnaval foi dominado pelas “yard bands”, formadas nos 

subúrbios da cidade de Porto de Espanha, capital da Ilha. As condições de vida eram muito 

difíceis, moravam em casas de madeira, dividas em quartos onde moravam famílias inteiras, 

sem privacidade, com constante disputa por água e pelo uso de banheiros. Tais disputas eram 

refletidas também nas formas artísticas: desafios verbais e físicos (com cacetes).  

É significativa a semelhança com a formação das maltas de capoeira no Rio de 

Janeiro. Sua formação levou em conta paróquias e vizinhança, além de possuírem grande 
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rivalidade entre si e utilizarem o cacete (somados às navalhas, pernadas e cabeçadas) como 

instrumento central, como vimos no capítulo três dessa dissertação. 

Em 1880 a repressão das autoridades coloniais britânicas foi enorme. Sem avisos, 

cacetes, tochas e tambores foram presos. A intenção era acabar com as “yard bands” no ano 

seguinte. Contudo, em 1881, um fato inédito marcou o carnaval de Trinidad: as bandas 

deixaram as rivalidades de lado e se uniram contra um inimigo comum. A revolta Camboulay 

de 1881 opôs as músicas e os cacetes das bandas dos “cortiços”, compostas por negros da ilha 

de Trinidad e emigrados das demais ilhas do Caribe, à força policial que pretendia fazer valer 

a vontade do Governador, das autoridades, da imprensa e das elites, de pôr fim àquele 

carnaval incivilizado.
426

 A primeira metade da década foi marcada por mais conflitos, e por 

uma crescente aversão a repressão ao carnaval por parte dos praticantes da Calinda. 

Segundo Peter van Koningsbruggen, ex-escravos e descendentes, imigrantes das 

ilhas do Caribe, africanos livres e mestiços possuíam em comum a exclusão da participação 

política, ocupavam as posições econômicas mais baixas, suas condições de vida eram 

péssimas e suas práticas culturais eram perseguidas e desqualificadas. Assim, o carnaval 

serviu aos negros de Trinidad como uma chance de expressar orgulho nos seus próprios 

valores, ao mesmo tempo em que ridicularizavam as classes superiores.
427

 

Seja em Havana, Cuba, em Porto de Espanha, Trinidad, seja no Rio de Janeiro, 

Brasil, o Carnaval, festa de origem europeia, serviu de palco para inúmeros conflitos, foi um 

espaço de luta para as populações descendentes de africanos escravizados que desembarcaram 

nos portos americanos.  

Sem perder de vista as incontáveis diferenças e especificidades de cada uma dessas 

cidades e festas, é fundamental empreendermos uma história comparada das formas artísticas 

desenvolvidas pelos negros que vivenciaram a diáspora e a escravidão nas sociedades de 

plantantion americanas. Precisamos pensar o carnaval também dentro do contexto do 

Atlântico Negro, encará-lo como um problema histórico capaz de nos ajudar a entender 

elementos cruciais na experiência negra na diáspora, complementando os variados estudos 

locais. 
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Dialogando com o passado, o presente e com os variados futuros possíveis, a 

população negra no Rio de Janeiro e em diversos outros pontos do Atlântico Negro, escolheu 

o carnaval como caminho para vivenciar e expressar posições nos processos de transformação 

social em finais do século XIX. O passado escravista e africano informou as trajetórias, que se 

formaram em um processo dialético com as exigências do presente. As fantasias de diabinhos 

e os Cucumbis, ambos com nexos culturais amplos com experiências da diáspora e de 

sociedades escravistas, assim como os jogos de cacete, a capoeira e a própria presença 

carnavalesca desses grupos podem ser entendidos como desenvolvimentos crioulos dos 

negros do Atlântico. 

Essa cultura crioula, guardadas as suas especificidades locais e temporais, parece 

confirmar os argumentos de Mintz e Price em “O Nascimento da Cultura Afro-americana”. 

Segundo eles,  

 

―de uma perspectiva atlântica, os princípios, pressupostos e modos de compreensão culturais de 

nível profundo [que os primeiros africanos escravizados trouxeram para as Américas] podem ter 

servido de catalisadores nos processos pelos quais os indivíduos de diversas sociedades forjaram 

novas instituições, e podem ter fornecido alguns arcabouços dentro dos quais foi possível 

desenvolver novas formas‖
428

 

 

Mais adiante, os autores argumentam em prol da existência de alguns aspectos gerais 

das culturas afro-americanos, que reforçam a importância do carnaval como uma nova 

instituição crioula pela qual os afro-americanos irão atuar buscando espaço de afirmação na 

sociedade. O escravo é reduzido a cifras, números, bens, ou seja, a escravidão ataca 

diretamente a identidade pessoal do escravo. Como resposta, os escravos nas Américas 

aperfeiçoaram os caminhos pelos quais podem ser indivíduos únicos e diferenciados. Daí a 

grande valorização do senso de humor, do jeito de falar, andar, dançar, o vestuário, o canto e a 

encenação. Some-se a isso a necessidade de aceitar as diferenças (pois se encontram em 

grande desvantagem material e simbólica nas sociedades escravistas), teremos uma cultura 

que valoriza sobremaneira o dinamismo, a mudança e a criatividade individual.  
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Humor, vestuário, dança, inovação, criatividade, o verso e a centralidade da festa são 

elementos fundamentais no carnaval desenvolvido pelos afro-americanos nas mais variadas 

regiões. Por isso defendo a importância de pensarmos o carnaval numa perspectiva atlântica, 

ou melhor, pensá-la sobre o marco conceitual do Atlântico Negro: um espaço de comunicação 

que favoreceu a circularidade cultural e a difusão de elementos identificáveis aos grupos que 

experimentaram a diáspora, a escravidão e o preconceito racial ao longo dos últimos 

séculos.
429

 

No Rio, em Trinidad, em Cuba, na Venezuela ou em Nova Orleans as práticas afro-

americanas se crioulizaram respondendo aos contextos sociais específicos e dialogando com o 

passado e o presente. Ao longo do século XIX tiveram que enfrentar a certeza, 

cientificamente aceita na época, de que haviam raças diferentes. Precisaram jogar com a 

racialização, muitas vezes assumindo-a, negando-a ou silenciando-a. 

Com o passar do tempo, suas práticas transbordaram as fronteiras sociais e étnicas, 

atingindo imigrantes europeus pobre, mestiços, e mesmo as elites políticas e intelectuais. No 

Rio de Janeiro, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, tais práticas 

tornar-se-ão expressão de uma cultura que é ao mesmo tempo popular e carioca, sem perder 

seu caráter negro, pois foi construída com base na experiência da escravidão e do preconceito.  

Num processo que se iniciou ainda na década de 1860, mas com seu auge nos 

últimos dez anos de vigência do regime escravista, o carnaval passou do conflito explícito 

entre inúmeros projetos para a festa, para uma festa onde há uma preponderância de práticas 

historicamente produzidas pela população negra na década de 1930. Este processo foi tenso e 

repleto de lutas, mas que representou uma conquista dos homens e mulheres negras do Rio de 

Janeiro, que conseguiram elevar parte significativa de sua cultura ao patamar de símbolo 

nacional, ainda hoje, representado pelo carnaval carioca, que ao mesmo tempo é popular sem 

perder seus elementos negros. 

A luta carnavalesca por espaços de autonomia andava lado a lado com as aspirações 

por liberdade e cidadania que precederam a abolição da escravidão. As transformações 

políticas e sociais foram entendidas e ressignificadas por diabinhos e Cucumbis, além de 
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inúmeros outros foliões negros, nos dias do carnaval, brindando a expectativa de liberdade e 

cidadania pós-abolição. Mesmo que não explícita ou conscientemente, esses grupos 

contribuíram para o amadurecimento de uma cultura política da liberdade na Corte carioca, 

onde o humor, a festa, a sátira, a dança, as brincadeiras, e mesmo doses de violência e 

desrespeito às leis foram elementos centrais. Para além da abolição, essa cultura política 

continuou informando ações carnavalescas e sociais por muitas décadas na cidade do Rio de 

Janeiro. Porém, os caminhos pós-abolição e as comparações com outros processos no 

Atlântico Negro terão que aguardar carnavais futuros, pois esta dissertação já chegou à sua 

quarta-feira de cinzas. 
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