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Resumo

Este tex to tra ta das cons tru ções em tor no da Áfri ca pos tas em cir -
cu la ção na ci da de da Ba hia, nos úl ti mos anos do sé cu lo XIX e pri me i ros
do XX. Ten do como prin ci pal foco de aná li se os des fi les de dois clu bes
car na va les cos fun da dos por afrodes cen den tes — Pân de gos d’Áfri ca e
Emba i xa da Afri ca na — a in ten ção é dis cu tir as re fe rên ci as que vi e ram a
com por di ver sas ima gens da Áfri ca na Ba hia da épo ca. As re cri a ções so -
bre a Áfri ca e os afri ca nos fo ram im por tan tes para a de li mi ta ção de lu ga -
res só cio-raciais, e aqui são ana li sa das como exer cí ci os po lí ti cos de cons -
tru ção de iden ti da des pela pró pria co mu ni da de afrodes cen den te no
pós-Abolição.

Pa la vras-chave: Ba hia, Áfri ca, car na val, iden ti da des, ne gro.
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Abstract

Ho pes of Bles sed ness: Afri can Cons truc ti ons and Afri ca nisms in
Ba hia (1887-1910)

This ar ti cle is about Afri can is su es ex po sed in Ba hia du ring the
last ye ars of the 19th cen tury and the first of the 20th. Ma inly analy zing
pa ra des of two car ni val clubs foun ded by Afri can des cen dents – The
Pân de gos d’África and The Emba i xa da Afri ca na – the in ten ti on here is
to dis cuss re fe ren ces which hel ped for ming dif fe rent ima ges of Afri ca
and Ba hia at that time. The re-creations about Afri ca and Afri cans were
im por tant to de li mit so ci al-racial pla ces and here they are analy zed as
po li ti cal exer ci ses of iden tity cons truc ti on done by the Afri can
des cen dants com mu nity it self du ring the pe ri od im me di a tely af ter the
abo li ti on.

Key words: Ba hia, Afri ca, car ni val, iden tity, Ne gro es.

Ré su mé

Espo irs de Bon ne sa ven tu res: Cons truc ti ons d’Afrique et
Afri ca nis me à Ba hia (1887-1910)

Cet ar ti cle fait une analy se des cons truc ti ons au tour de l’Afrique
qui ont par cou ru la vil le de Ba hia, en tre la fin du XIXème siè cle et les pre -
mi ers anées du XXème. Nous vou lons y dé ba tre des ré fé ren ces qui ont pu
don ner lieu à dif fé ren tes ima ges d’Afrique dans l’État de Ba hia de cet te
épo que-là; no tre analy se a com me thème cen tral les dé fi lés de car na val
pré pa rés par deux clubs fon dés par des des cen dants d’Africains: Fo li es
d’Afrique et Embas sa de Afri ca i ne. Les ré créa ti ons de l’Afrique et les Afri -
ca ins ont été im por tants pour la dé li mi ta ti on de si tes so ci o ra ci a ux qui,
dans cet ar ti cle, sont analy sés en tant qu’exercices po li ti ques de cons -
truc ti ons d’identités, dans la pé ri o de post-Abolitioniste, par la com mu -
na u té des des cen dants d’Africains el le-même.

Mots-clés : Ba hia, Afri que, car na val, iden ti tés, No irs.
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“Eu, Espe ran ça de São Bo a ven tu ra, achan do-me
em meu per fe i to ju í zo re sol vi de mi nha li vre von ta -
de fa zer o meu tes ta men to pela se guin te for ma.
De cla ro que sou na tu ral da Cos ta D’África não sa -
ben do mi nha ida de e fi li a ção por que fui uma das
vic ti mas de hor rí vel cri me que se cha ma es cra vi dão 
e por mu i tos an nos en ver go nhou este Bra zil.”

E m 1906, pas sa dos qua se vin te anos do fim da es cra vi dão,
Espe ran ça in ter pre tou a im pre ci são acer ca da sua pro ce dên cia 

como par te de uma tra gé dia bra si le i ra. Foi sa ben do-se es tran ge i ra
no Bra sil, ca ti va em San to Ama ro e sem in for ma ções so bre a sua fi -
li a ção na ge né ri ca Cos ta d’África, que ela co nhe ceu e com pôs ima -
gens do seu lu gar de ori gem. Lem bran ças do ca ti ve i ro e Áfri cas re -
cri a das de li ne a vam, como num ca le i dos có pio, a ava li a ção que a
afri ca na cha ma da Espe ran ça, e mais ain da, da Bo a ven tu ra, fez de
sua con di ção so ci al.1

Bem, a tra gé dia da es cra vi dão não im pos si bi li tou os afri ca -
nos de co nhe ce rem ou ado ta rem sig nos de per ten ci men to que, se
não eram tão pre ci sos em ter mos ge o grá fi cos, ga ran ti am vín cu los
mais fir mes com a Áfri ca e com os seus, dis per sos nos dois la dos do
Atlân ti co. Fran cis ca Sal lé lan çou mão de dois im por tan tes re cur -
sos iden ti tá ri os em 1879. Dis se ser na tu ral da Cos ta d'África e
ex-escrava do in glês Ni cre, de quem com prou sua al for ria. Usan do
o mes mo ar ti fí cio de men ci o nar pro ce dên cia e/ou o an ti go pro pri -
e tá rio, Cons tan ça Te i xe i ra dis tri bu iu os seus bens en tre afri ca nos
de na ção “gal li nha”.2 Fran cis ca e Cons tan ça não es ta vam ina u gu -
ran do ne nhu ma no vi da de ao re co nhe ce rem a si mes mas e aos ou -
tros a par tir des tas re fe rên ci as, en tre tan to se pen sar mos que es ta -
vam tra tan do das três úl ti mas dé ca das do sé cu lo XIX, quan do ha -
via ces sa do o gran de trá fi co e a es cra vi dão de fi nha va a olhos vis tos,
vale ana li sar os sen ti dos de de no mi nar-se jejê, ga li nha, nagô e,
mes mo afri ca no.

217

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 04.10.2002
2ª Revisão: 15.10.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



Os afri ca nos for ma vam um gru po cada vez mais re du zi do
em Sal va dor na que la épo ca. Nas con tas de Nina Ro dri gues, em
1896 eles eram cer ca de dois mil. Via-se “ver da de i ra ex tin ção a pas -
so rá pi do da co lô nia afri ca na”, dis se ele (Ro dri gues, 1988:100; Ba -
ce lar, 2001). Entre tan to, a con di ção de es tran ge i ros es ta va lon ge
da ex tin ção. Estes es tran ge i ros sa bi am bem que o fato de te rem
nas ci do na Áfri ca, mes mo ten do sido tra zi dos ain da bem pe que -
nos, fa zia mu i ta di fe ren ça den tro da in tri ca da ma lha de hi e rar qui -
as so ci a is na qual as sen ta va-se a so ci e da de pós-escravista. Ben vin -
do da Fon se ca Gal vão es ta va ci en te des ta con di ção ao es cla re cer
em seu tes ta men to que pos su ía duas ca sas re gis tra das em nome dos 
seus fi lhos “em ra zão da pro i bi ção das leis pro vin ci a is que se opu -
nha aos afri ca nos ad qui ri rem bens de raiz”.3 Afri ca no era um ad je -
ti vo que re al ça va a con di ção de ex-cativo em um país que in ven tou
en ge nho sas ma ne i ras de con ce der al for ri as e dis tin guir so ci al men -
te os li ber tos afri ca nos e seus des cen den tes a par tir da cor da pele,
da pro ce dên cia, das con quis tas pes so a is e po si ções de pres tí gio.4

O de ba te his to ri o grá fi co so bre as con ti nu i da des pos sí ve is e
rom pi men tos ges ta dos pe los afri ca nos nas Amé ri cas tem sido pon -
tu a do por um vo ca bu lá rio que in clui con ce i tos como cri ou li za ção, 
afri ca ni za ção, trans na ci o na lis mo e diás po ra ne gra. Os ter -
mos/con ce i tos em cir cu la ção re ve lam não ape nas um in ten so de -
ba te em tor no dos ca mi nhos me to do ló gi cos e teó ri cos, como tam -
bém su ge re que in ter ro ga ções se jam pos tas em an ti gas cer te zas: a
idéia de que na Ba hia pre ser vou-se uma le gí ti ma cul tu ra afri ca na é
uma de las. Foi esta cer te za que mo veu im por tan tes es tu di o sos
como Nina Ro dri gues, Edi son Car ne i ro, Ruth Lan des e Arthur
Ra mos, den tre ou tros, a in ves ti gar e re gis trar o que lhes pa re ces se
ge nu i na men te afri ca no, es sen ci al men te au tên ti co: os afri ca nis -
mos.

O em pe nho de les, in dis cu ti vel men te, foi fun da men tal para
o que co nhe ce mos hoje da tra je tó ria ne gra bra si le i ra. Mas, é pre ci -
so pôr in ter ro ga ções, trans for mar em pro ble mas as con clu sões que
fun da men ta ram (e, de cer to modo, ain da fun da men tam) as abor -
da gens so bre os des do bra men tos da es cra vi dão na Ba hia. A in ten -
ção de cap tu rar re mi nis cên ci as, in fluên ci as e so bre vi vên ci as pa tro -
ci nou es tu dos de um am plo re per tó rio das ma ni fes ta ções e cren ças
da po pu la ção ne gra, mas pou co con tri bui para pen sar mos as di nâ -
mi cas que mar ca ram os lu ga res so ci a is da Áfri ca, dos afri ca nos e
seus des cen den tes nos úl ti mos anos do sé cu lo XIX.

Sem dú vi da, tão plu ral quan to as Áfri cas que apor ta ram na
Ba hia eram aque las in ven ta das no co ti di a no de es cra vos, li ber tos e
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li vres. Re cri a ções que ga nha vam ni ti dez no modo como fo ram in -
fi ni ta men te re fe i tas as dis tin ções ét ni co/ra ci a is, as for mas de en -
fren ta men to das re la ções es cra vis tas, os vín cu los de afe ti vi da de, as
cren ças re li gi o sas, mas tam bém num ex ten so le que de con tos, mi -
tos e ce le bra ções pú bli cas mol da do por in ven ti vas me mó ri as da
Áfri ca.

O pro pó si to des te tex to é dis cu tir as ver sões da Áfri ca apre -
sen ta das nos des fi les car na va les cos dos pri me i ros anos do
pós-Abolição na Ba hia. Tais per for man ces eram tex tos le gí ve is e
le gi ti ma dos por aque les que es ta vam nas mar gens, e ana li sá-los é
uma ten ta ti va de abor dar, a par tir de tal óti ca, o des mon te da so ci e -
da de es cra vis ta na Ba hia e os ar ran jos cul tu ra is e po lí ti cos dos afro -
des cen den tes em cons tru ção no pe río do. Te nho como pon to de
par ti da a idéia de que me mó ri as da Áfri ca en tão cons tru í das e con -
fron ta das fo ram re le van tes nas re e la bo ra ções iden ti tá ri as e re de fi -
ni ção de ar ran jos so ci o cul tu ra is no mun do de li vres e li ber tos. A
pro pos ta é de nos de i xar mos gui ar pela in dig na ção de Espe ran ça
da Bo a ven tu ra com as con se qüên ci as do exí lio for ço so dos afri ca -
nos no Bra sil, as sim como pelo seu au to-reconhecimento en quan -
to al guém que fa zia par te de uma co mu ni da de dis per sa em mu i tos
ter ri tó ri os ge o grá fi cos e sim bó li cos.

1. Embaixada Africana: Quando um Rei Etíope Veio à Bahia

“É de vi do à ma ca ca da que to dos vós me le des, ve re is este anno ne gros e
di a bos, di a bos e ne gros, ne gros di a bos, di a bos ne gros, pois que to dos os
clu bes vêm do in fer no ou da Áfri ca.”

Era o que di zia um gru po de “fo liões bem ves ti dos” na ma -
dru ga da de ter ça-feira no car na val de 1900.5 Pelo me nos em re la -
ção a mu i tos clu bes da épo ca, par te des ta con clu são ti nha al gum
ca bi men to. Em 1908, o clu be Di a bos em Fo lia pa re cia se in clu ir na 
ca te go ria de “di a bos ne gros” ao anun ci ar que era for ma do por “12
afri ca nos ori gi ná ri os da Gu i né”.6 O nú me ro de clu bes, tro ças e
más ca ras que fa zi am al gu ma men ção à Áfri ca no car na val era mu i -
to ma i or do que os de ar le quins e pi er rôs.7 Os Con gos da Áfri ca,
Na gôs em Fo lia, Che ga dos da Áfri ca, Fi lhos D'África, Lem bran ças 
da Áfri ca, Gu er re i ros da Áfri ca... eram as atra ções mais co muns na
fes ta de momo en tre 1895 e 1910. “Fan ta si ar-se de afri ca no” era o
je i to mais di ver ti do de a po pu la ção de cor par ti ci par da fes ta.8

Cer ta men te, quan do eles as sim se de fi ni am na fes ta exi bi am
uma for ma de per ten ci men to di fe ren ci a da da que la ex pli ci ta da por 
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Espe ran ça da Bo a ven tu ra em seu tes ta men to. Ela, ao se re co nhe cer 
afri ca na, mar ca va o seu lu gar de ex pa tri a da e ví ti ma da es cra vi dão
com o peso da pro xi mi da de da mor te; já eles en fa ti za vam e sub ver -
ti am o lu gar de mar gi na li da de que lhes ca bia na so ci e da de do pe -
río do, ao pas so que atu a li za vam os vín cu los que os man ti nham
como co mu ni da de.

As Áfri cas ima gi na das, que ga nha vam for ma na cena car na -
va les ca, sus ci ta vam in ter pre ta ções e re a ções di fe ren ci a das. De
modo ge ne ra li za do, os ba tu ques e as más ca ras avul sas eram os
prin ci pa is al vos de crí ti cas por par te da im pren sa, e mais os ten si va -
men te co i bi dos pela po lí cia. A im pren sa e a po lí cia, em cer ta me di -
da, viam com bons olhos os gru pos de afrodes cen den tes “fan ta si a -
dos” de afri ca nos; já em re la ção às tro ças e ba tu ques a pe ram bu lar
pe las ruas sem qual quer dis far ce, sem ne nhu ma fan ta sia, não ha via 
to le rân cia, ain da que clu bes e ba tu ca das fos sem igual men te iden ti -
fi ca dos às ce ri mô ni as da re li gião afro-brasileira que se ou via por
toda ci da de, as mal fa la das al ga zar ras da gen te de cor. Para a po lí -
cia, era a pos si bi li da de de con tro le que fa zia a di fe ren ça.

A jus ti fi ca ti va da im pren sa para a pro i bi ção aos ba tu ques era
a ina de qua ção de les à es té ti ca car na va les ca, mas o que fi ca va à mos -
tra era o medo dos ajun ta men tos de ne gros a to car pan de i ros, be -
ber e cir cu lar li vre men te pela ci da de. Já não ha via se nho res a lan çar 
mão de san ções e cas ti gos e a po lí cia, sem pre sob sus pe i ção, es ta va
lon ge de ser efi ci en te na de mar ca ção de li mi tes.9 Os ba tu ques, ti -
dos como pe ri go sos, di fí ce is de se rem con tro la dos, eram afri ca nis -
mos — como cos tu ma va qua li fi car a im pren sa — a pôr em ris co a
or dem e o sos se go.10 Pe ter Fry, ana li san do as dis tin ções en tre os
gran des clu bes e os ba tu ques, con clu iu que os pri me i ros eram os
“ne gros de alma bran ca”, já os ou tros “pa re cem sim bo li zar o ne gro
que está mais pre o cu pa do com os va lo res bran cos da clas se do mi -
nan te, ou para os qua is es ses va lo res não fa zem sen ti do” (Fry,
1998:25). Já Kim Bu tler dis tin guiu o clu be que uti li za va “o car na -
val para pro mo ver a aco mo da ção ra ci al nos mes mos mol des que os
clu bes bran cos” — Emba i xa da Afri ca na, do que o uti li za va para
“con tes tar con tra a per se gui ção às suas tra di ções re li gi o sas” —
Pân de gos da Áfri ca. Na sua con clu são, am bos os clu bes fo ram al -
ter na ti vas de in te gra ção so ci al, que ti nham na cul tu ra a sua ex pres -
são (Bu tler, 1998:184).

Pre fi ro apos tar aqui nou tra pers pec ti va de aná li se da par ti ci -
pa ção des tes clu bes na far ra mo mes ca. Pro po nho que não cap tu re -
mos a pre sen ça de les na rua ape nas a par tir da ló gi ca do seu ajus te
— ou não — ao mo de lo car na va les co de ins pi ra ção fran ce sa. Des ta 
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for ma, movo a mi nha cu ri o si da de da as si mi la ção/re sis tên cia para
as men sa gens ci fra das que, opor tu na men te, eram tra du zi das no
in te ri or da pró pria co mu ni da de afro des cen den te. É por esse viés
que pro cu ro pen sar como o pas sa do afri ca no es ta va com pon do a
ex pe riên cia dos que her da ram es tig mas e de sa fi os es cra vis tas na
con di ção de li ber da de.

É ine gá vel que a as si mi la ção sub ver si va do car na val que es tes
clu bes em pre en de ram foi um em pe ci lho aos de va ne i os ra cis tas em
cir cu la ção na épo ca e, por tan to, re pre sen ta ram uma bar re i ra aos
es que mas hi e rár qui cos her da dos da es cra vi dão. Con tu do, o foco
na po la ri za ção en tre os que em bran que ci am e os que se man ti -
nham re tin tos, além de su por uma fun ci o nal ar ti cu la ção cul tu ral
ne gra con tra ou a fa vor das ide a li za ções bran cas, de i xa de lado o
que me pa re ce mais in te res san te: os ajus tes e ten sões in ter nas nos
qua is a po pu la ção de cor es ta va en vol vi da na que les dias de in cer te -
za. Ain da que eles pa re ces sem adap ta dos aos olhos das “eli tes”,
uma ine vi tá vel in qui e ta ção se cor po ri za va nas atu a li za ções da Áfri -
ca. É dela que que ro tra tar.

No mais, não se pode di zer que os gran des clu bes de te má ti -
cas afri ca nas, Emba i xa da Afri ca na e Pân de gos d'África, des fru tas -
sem de una ni mi da de. Os pe rió di cos os ci la vam en tre cri ti cá-los,
res sal tan do a im por tân cia de ex tin guir-se toda ex pres são de “afri -
ca nis mos”, ou elo giá-los pela in te gra ção “ci vi li za da” aos fes te jos de 
momo. Entre tan to, era in con tes tá vel a po pu la ri da de des tes clu -
bes. Eles atra íam o gran de pú bli co ao re cém-criado car na val do
fim do sé cu lo XIX, na sua cru za da con tra o en tru do. Iro ni ca men te
era o car na val afro-baiano que ga ran tia o su ces so do car na val
afran ce sa do.

Qu an do o Cor re io de No tí ci as co men tou os pre pa ra ti vos para 
o car na val de 1897 de te ve-se num lon go e “es pi ri tu o so” ma ni fes to
en vi a do pela Emba i xa da Afri ca na. O tex to, se gun do o jor nal, era
uma nota de “pân de ga e ver da de i ra tro ça car na va les ca”, pois a em -
ba i xa da re cla ma va o res sar ci men to dos “pre ju í zos para o re i no da
Zu lu lân dia [ter ri tó rio da Áfri ca do Sul] na oca sião do le van ta men -
to dos ma lês”. A Emba i xa da di zia-se re pre sen tan te de uma pa trió -
ti ca co lô nia afri ca na, e jus ti fi ca va seu ma ni fes to com o ar gu men to
de “não ha ver ra zão de jus ti ça” para o aço i ta men to de afri ca nos em
pra ça pú bli ca por oca sião da re vol ta dos ma lês. Para exi gir do go -
ver no lo cal uma as tro nô mi ca in de ni za ção em jar das de al go dão ris -
ca do, a Emba i xa da or ga ni za ria um prés ti to ten do com ara u tos dois 
fe i ti ce i ros a pre ve nir con tra o mi cró bio da fe bre ama re la, se gui dos
de uma ban da de mú si ca for ma da pela “co lô nia afri ca na da ci da de” 
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ves ti da à moda al ge ri a na e abis sí nia. A ca va la ria se ria com pos ta por 
guer re i ros re a is ca frer-zulos. O em ba i xa dor Ma ni kus, acom pa -
nha do dos seus se cre tá ri os Cha ca e Mu zil la, con cla ma va toda co lô -
nia a acom pa nhar a co mi ti va ao som de ma rim bas e ins tru men tos
de so pro tra zi dos do cen tro da Áfri ca pelo ma es tro Abé dé.11

O ma ni fes to da Emba i xa da Afri ca na foi mu i to es pi ri tu o so
por tra tar com am bí gua jo co si da de um epi só dio que tan to ha via
in qui e ta do a so ci e da de bra si le i ra em 1835 (Reis, 1986). Tor nan do 
ri sí vel o que já ha via sido trá gi co, da va-se por en cer ra do o te mor às
re be liões dos afri ca nos. Por ou tro lado, o fato de a re vol ta de 1835
ter sido te ma ti za da só re a fir ma va a sua im por tân cia na me mó ria
so ci al de uma épo ca na qual a co mu ni da de malê ain da con ta va
com adep tos em pe nha dos em guar dar e man ter se gre dos li túr gi -
cos, como um afri ca no que em seu tes ta men to iden ti fi cou-se da se -
guin te for ma: “Eu, Anto nio dos San tos Lima, como mul su ma no
(sic) que sou e em qual re li gião, nas ci cri ei-me e con ser vo-me es pe -
ran do mor rer de li be rei fa zer meu tes ta men to... Sou na tu ral de La -
gos, Cos ta D’África” e, sol te i ro “se gun do as leis do Bra zil”. Ain da
de cla ra va: “é do meu gos to que após a mor te o meu cor po fos se en -
vol vi do de acor do com meu rito”. O seu en ter ro de ve ria ser re ves ti -
do de toda mo dés tia como foi sua vida, mas ca bia ao seu tes ta men -
te i ro e so bri nho cum prir o que es ta va re gis tra do em tes ta men to e
“mais ain da o que lhe re co men dei em se gre do”.12

Nas suas pes qui sas Nina Ro dri gues ava li ou que nos fins do
sé cu lo XIX “pelo me nos um bom ter ço dos ve lhos afri ca nos so bre -
vi ven tes na Ba hia é mu çul mi ou malê, e man tém o cul to per fe i ta -
men te or ga ni za do”. Não era di fí cil, se gun do ele, en con trar sa cer -
do tes ha us sás e na gôs mu çul ma nos re si din do e exer cen do a sua fé
no Pe lou ri nho, Ta boão e Car mo com re ser vas, ain da numa ati tu de 
de pro tes to ou medo às pu ni ções im pos tas em 1835. Ao en tre vis tar 
um nagô, en tão prin ci pal au to ri da de do cul to na Ba hia, Nina Ro -
dri gues ava li ou que ha via nele um medo do “ri dí cu lo, do des pre zo
ou mes mo das vi o lên ci as da po pu la ção cri ou la, que os con fun de
com os ne gros do can dom blé ou fe i ti ce i ros” (Ro dri gues,
1988:61).13 Tal te mor não era tão in fun da do se lem brar mos da co -
mi ti va ide a li za da pela Emba i xa da Afri ca na para re i vin di car a in de -
ni za ção pe los mor tos na re vol ta dos ma lês: ha via dois fe i ti ce i ros de
Bun gue i ra como ara u tos e ca be ria a um “po de ro so des man cha fe i -
ti ço” fe char o prés ti to. Pa re ce que as re ser vas do cul to, e mes mo o
for ta le ci men to do can dom blé en quan to a “au tên ti ca” re li gião ne -
gra con cor ri am para um cer to des pres tí gio do Islã. O pró prio Nina 
Ro dri gues con clu iu que

Wlamyra Ribeiro de Albuquerque

222

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 04.10.2002
2ª Revisão: 15.10.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



[...] o ma o me tis mo não fez pro sé li tos en tre os ne gros cri ou los e mes ti ços. 
Se ain da não de sa pa re ceu de todo, cir cuns cri to como está aos úl ti mos
afri ca nos, o is la mis mo na Ba hia se ex tin gui rá com eles. É que o is la mis -
mo como o cris ti a nis mo são cre dos im pos tos aos ne gros, hoje ain da mu i -
to su pe ri o res à ca pa ci da de re li gi o sa de les [...] (Ro dri gues,1988:60-1)

Nina la men ta va a ex tin ção de uma he ran ça afri ca na de cor -
ren te de um alto grau de de sen vol vi men to ci vi li za tó rio. A re vol ta
dos ma lês foi para ele uma in sur re i ção re li gi o sa e não “um bru tal
le van te de sen za las, uma sim ples in su bor di na ção de es cra vos, mas
um em pre en di men to de ho mens de cer to va lor. Admi rá vel a co ra -
gem, a no bre le al da de com que se por ta ram os mais in flu en tes”
(Ro dri gues,1988:57). A ad mi ra ção dele pe los afri ca nos adep tos
do is la mis mo fica evi den te, e mais adi an te, dis cu ti rei esta pre di le -
ção. Por ora, vale no tar que se não ha via en tre os ne gros ba i a nos
“ca pa ci da de” para com pre en der os en si na men tos do Islã, por cer to 
ha via aque les a ava li ar ser a re vol ta um epi só dio ca paz de mo bi li zar
fes ti va men te adep tos de ou tros cul tos.

A Emba i xa da Afri ca na co me çou a apa re cer na im pren sa em
1895, sem pre re fe ri da pela sua ha bi li da de para atra ir uma com pac -
ta mas sa po pu lar, aten ta, se du zi da pela exi bi ção de ins tru men tos e
dan ças afri ca nas. O tom de pi lhé ria dos em ba i xa do res en chia as
pá gi nas dos jor na is lo ca is, sem pre elo gi o sos da sua cri a ti vi da de.
No ma ni fes to de 1897, en fa ti zou-se que “para pro var que o pa pe -
ló rio não é pri vi lé gio des ta ter ra das pal me i ras, um pos san te ani -
mal car re ga rá o ar chi vo afri ca no, onde vi rão to dos os do cu men tos
con cer nen tes à mis são que tem a cum prir a em ba i xa da na Ba hia”.
Se a ora li da de es tru tu rou po lí ti ca e cul tu ral men te as so ci e da des
afri ca nas, a in for ma ção so bre o “pa pe ló rio” que te ria atra ves sa do o
Atlân ti co po de ria ser um re for ço do ab sur do, do car na va les co da -
que la co mi ti va. Por ou tro lado, a ina bi li da de da po lí cia para de ci -
frar a es cri ta ára be em 1835 — “os pa péis ma lês” —, ain da era mo -
ti vo de zom ba ria em 1897. Afi nal, achin ca lhar a bu ro cra cia, o “pa -
pe ló rio”, dos po de res pú bli cos pa re cia ren der al gu ma di ver são.

De po is de uma gran de ex pec ta ti va pro pa la da pe los jor na is
em tor no do des fi le da que le ano, o des ta que da Emba i xa da Afri ca -
na não foi o le van te malê. A Áfri ca en tão tra zi da à cena car na va les -
ca ti nha como per so na gem prin ci pal uma ca ri ca tu ra do rei etío pe
Me ne lik. Re fe ri do em um pan fle to dis tri bu í do pelo clu be como o
“vi to ri o so ne gus dos ne gus”, Me ne lik re gu lar men te ocu pa va as pá -
gi nas dos jor na is lo ca is. O Cor re io de No tí ci as de mar ço de 1900
pu bli cou uma lon ga ma té ria iro ni zan do o go ver no dele. O pe rió -
di co o apre sen ta va com um dés po ta afri ca no ex cên tri co, que pla -
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ne ja va vi si tar Pa ris. To man do como in for man te o ale mão Cle ve -
land Mof fet, o jor nal te cia co men tá ri os di ver ti dos so bre os me i os
pe los qua is Me ne lik exer cia o po der na Áfri ca. Con tou-se que fa zia 
par te da sua ro ti na ron das diá ri as com a in ten ção de fla grar a po pu -
la ção em qual quer pe que no de li to, e que a cada do min go pro mo -
via-se um far to jan tar real ao ar li vre, no qual to dos os ge ne ra is do
go ver no, pro i bi dos de olha rem para o so be ra no en quan to ele co -
mia, se po si ci o na vam na mesa de modo a ga ran tir que o rei tam -
bém não fos se vis to pela pla téia po pu lar.14 O exó ti co, ri sí vel, bi zar -
ro era as sim as so ci a do à ima gem do po de ro so so be ra no afri ca no
que no des fi le de 1897 res sus ci ta va com hon ras fes ti vas os mor tos
na re vol ta de 1835. Fa zen do jus à ca ri ca tu ra im po nen te e ne gra de
Me ne lik no car na val de 1897, o “seu tro no era bem alto e ao abo jo
de um gran de cha péo de sol”.15

Não era bem esta ima gem que os ita li a nos der ro ta dos em
Adwa, ter ri tó rio da Abyssi nia, em 1896, ti nham do rei Me ne lik II
(note que é ape nas um ano an tes do des fi le da Emba i xa da Afri ca na
com a sua re pre sen ta ção). Na opi nião de Ha rold G. Mar cus, Me -
ne lik se fir mou como o prin ci pal obs tá cu lo aos pro pó si tos im pe ri -
a lis tas eu ro pe us na Áfri ca, e ao mes mo tem po in ves tiu na ex pan são 
das fron te i ras do seu pró prio im pé rio com mu i ta ha bi li da de di plo -
má ti ca e pers pi cá cia, ten do go ver na do a Etió pia até 1913 (Mar cus, 
1975:2).

A vi tó ria etío pe so bre os ita li a nos não foi ape nas bé li ca, já
que ad mi tir a der ro ta para ho mens de “raça in fe ri or” sig ni fi ca va
pôr em ris co só li das con vic ções im pe ri a lis tas e ra ci a is en tão me di a -
do ras das re la ções en tre os “oci den ta is” e o res to do mun do. Bus -
can do pre ser vá-las, os eu ro pe us pas sa ram a des cre ver os etío pes
como bran cos, atri bu in do a eles qua li da des e ca rac te rís ti cas dos
gran des im pé ri os do oci den te. Na li te ra tu ra eu ro péia, Me ne lik po -
dia ser re pre sen ta do como um he rói ro mân ti co ou um gran de es ta -
dis ta, como na com pa ra ção de Skin ner en tre Me ne lick e Bis marck, 
para ele, dois bri lhan tes es ta dis tas de igual in te li gên cia (ibi dem:
215).

Con fron tan do os eu ro pe us, o rei as se gu rou o do mí nio so bre
o seu ter ri tó rio e ame a çou as cer te zas de su pe ri o ri da de bran ca e eu -
ro péia, mas nada po dia fa zer em re la ção às ma ni pu la ções de sua
ima gem. Como di ria Mary Lou i se Pratt, tra ta va-se de um em pre -
en di men to de an ti con quis ta, na me di da em que os eu ro pe us na tu -
ra li za vam as di fe ren ças e es ta be le ci am se me lhan ças cul tu ra is a par -
tir de seus ob je ti vos ex pan si o nis tas, ela bo ran do e di vul gan do con -
ve ni en tes re pre sen ta ções do ou tro fla gra do pe las len tes de vi a jan -
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tes, li te ra tos, di plo ma tas e jor na lis tas (Pratt, 1999).16 Vale aqui
lem brar do ale mão que, pas san do-se por isen to ob ser va dor, deu a
co nhe cer aos le i to res do Cor re io de No tí ci as as suas im pres sões so -
bre Me ne lik como um ri dí cu lo dés po ta. A am bi güi da de que pa i ra -
va acer ca de Me ne lick fica ain da mais re al ça da se aten tar mos para a 
exis tên cia de um jor nal men sal, “no ti ci o so, li te rá rio e crí ti co de di -
ca do aos ho mens de cor” que ti nha seu nome como tí tu lo. No pri -
me i ro nú me ro es cla re ceu-se a ho me na gem do se guin te modo:

Fun dou-se en tão este jor nal o qual bus cou ad qui rir um nome que, não
de ve ria, mas era, es que ci do dos ho mens de cor, é esse nome o de Me ne -
lick II, o gran de rei da raça pre ta [...].17

O Me ne lik foi fun da do em São Pa u lo, no ano de 1915, por -
tan to, dois anos de po is da mor te do so be ra no etío pe e em meio à
at mos fe ra de de nún ci as e re i vin di ca ções da im pren sa ne gra na ca -
pi tal pa u lis ta. Sem dú vi da, um con tex to bem dis tin to da so ci e da de 
ba i a na do fi nal do XIX, cons ta ta ção que não es va zia a im por tân cia
de pen sar mos so bre os pa ra le lis mos e dis tin ções des tas apro pri a -
ções da fi gu ra de Me ne lik. Por en quan to, três ques tões: qual o lu -
gar da re pre sen ta ção de Me ne lik ve i cu la da pela im pren sa ba i a na?
A par tir de qua is re fe rên ci as ele era tra zi do às ruas pela Emba i xa da
Afri ca na? Qu a is as pos si bi li da des de le i tu ra da Áfri ca sus ci ta das
pela re pre sen ta ção do po de ro so rei etío pe?

Edi son Car ne i ro in for mou que a Emba i xa da Afri ca na te ria
sido fun da da por Mar cos Car pin te i ro, um axo gún — aque le en -
car re ga do do sa cri fí cio ri tu al dos ani ma is a se rem ofer ta dos aos de -
u ses afro-brasileiros — um im por tan te car go hi e rár qui co, de um
ter re i ro de can dom blé si tu a do no Enge nho Ve lho (Car ne i ro,
1974:122). Como vá ri os au to res já res sal ta ram, os vín cu los en tre
ter re i ros de can dom blé e agre mi a ções car na va les cas da po pu la ção
de cor sem pre fo ram mu i to for tes (Fé lix & Nery, 1993). Aqui a im -
por tân cia des tes vín cu los está no trân si to de con cep ções e pers pec -
ti vas tra ça das den tro da co mu ni da de afrodes cen den te de po is de
ex tin ta a es cra vi dão. Na que la con jun tu ra, mais do que es pa ços de
pre ser va ção de tra di ções, os ter re i ros de can dom blé fo ram ter ri tó -
ri os de cri a ção e re de fi ni ção de sím bo los, a par tir de uma se le ção de 
in for ma ção so bre a Áfri ca e os afri ca nos no Bra sil.18 Lon ge de pre -
ser va rem-se so bre vi vên ci as, nas ca sas de cul tos ade qua vam-se/se -
le ci o na vam-se re fe rên ci as. Sen do axo gún e car na va les co, Mar cos
Car pin te i ro, pos si vel men te, con tri bu iu para a exi bi ção des ta Áfri -
ca frag men ta da e in clu si va na qual ca bia da re vol ta dos ma lês ao rei
Me ne lik. Tra ta va-se de uma Áfri ca tra ça da a par tir da ex pe riên cia
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dos afri ca nos no ca ti ve i ro, mas que a trans cen dia car na va les ca -
men te e na qual pas sa do e pre sen te se con fun di am na ex tra va gân -
cia dos re i nos e le al da de da “co lô nia afri ca na”.

Na bus ca por mais in for ma ções so bre os in te gran tes da
Emba i xa da Afri ca na re cor ri aos seus tes ta men tos e in ven tá ri os.
Des te modo lo ca li zei Sa tur ni no Go mes, con se lhe i ro em 1902, um
ano de in ten sa cam pa nha con tra a par ti ci pa ção dos clu bes “afri ca -
nos”. Uma con cor ri da dis pu ta en tre um so bri nho e dois fi lhos ile -
gí ti mos pela he ran ça des te prós pe ro co mer ci an te de ma te ri a is de
cons tru ção me per mi tiu co nhe cer um pou co da sua con di ção  so -
cial. Sen do pro pri e tá rio de uma casa de no mi na da “O 23”, pro va -
vel men te uma ho me na gem às lu tas pela in de pen dên cia na Ba hia,
Sa tur ni no Go mes ocu pa va, des de os úl ti mos anos do sé cu lo XIX,
um ter re no na ave ni da mais im por tan te da ci da de: a Sete de Se -
tem bro. As suas pro pri e da des es ta vam to das lo ca li za das nos dis tri -
tos cen tra is de São Pe dro e Vi tó ria.

Nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX, épo ca de agi ta das re -
for mas ur ba nas, o co mer ci an te con se guiu acu mu lar mu i tos bens.
Entre eles, um pi a no ale mão ava li a do em três con tos de réis, além
de cer tos lu xos como uma vi tro la, 64 dis cos, uma mo bí lia de sala
com 23 pe ças e uma “no vís si ma” má qui na de es cre ver. Pre o cu pa do
em não ser pre ju di ca do na par ti lha dos bens e man ter a casa co mer -
ci al em fun ci o na men to, o so bri nho de Sa tur ni no Go mes fez ques -
tão de in se rir no in ven tá rio uma mi nu ci o sa lis ta de con tas a se rem
pa gas. Se gun do a pres ta ção de con tas do so bri nho/in ven ta ri an te o
co mer ci an te fi ze ra gran des ne gó ci os no Rio de Ja ne i ro, con tra in do 
dé bi tos que ain da não ti nham sido li qui da dos de vi do às vul to sas
so mas en vol vi das. A idas e vol tas para a ca pi tal fe de ral podem ter
con tri bu í do para o em pe nho do co mer ci an te na far ra mo mes ca,
vis to que na que la ci da de os in ves ti men tos no car na val já não eram
des pre zí ve is.19

Tam bém com pu nha a di re to ria ou tros nada afor tu na dos, a
exem plo de Este ri co da Con ce i ção, ar tis ta, re gis tra do no in ven tá -
rio dos seus par cos bens como par do, e Qu in ti li a no Ma cá rio, tam -
bém par do e ar tis ta, que além de fun ci o ná rio pú bli co era pro pri e -
tá rio de uma ro ci nha com casa de mo ra da às mar gens do rio Ca mu -
ru ji pe, no Can de al Pe que no. Ambos eram mo ra do res do dis tri to
de Bro tas. Este en glo ba va áre as mais dis tan tes do cen tro co mer ci al
da ci da de, lo cal de an ti gos en ge nhos, e ain da era ocu pa do por pe -
que nas ro ças e sí ti os para a cri a ção de por cos e aves. Ain da que os
pou cos e der ra de i ros afri ca nos es ti ves sem dis per sos por toda a ci -
da de nos úl ti mos anos do sé cu lo XIX, o dis tri to de Bro tas re u nia
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uma boa par te de les. Gen te com Cor né lio de Pe dro so, pro pri e tá -
rio de um pe que no sí tio num lu gar cha ma do Po mar e vi zi nho de
vá ri os ou tros afri ca nos.20

A re cor ren te e im pre ci sa ca te go ria de ar tis ta não aju da mu i to 
a des co brir do que eles se ocu pa vam es pe ci fi ca men te. Po di am ser
ar tis tas os pe dre i ros, mar ce ne i ros, sa pa te i ros, fer re i ros, e tan to ou -
tros ar tí fi ces. É pro vá vel que eles fos sem os en car re ga dos de con ce -
ber e cons tru ir os car ros ale gó ri cos. É co mum en con trar mos ho -
mens de cor nes tas fun ções na do cu men ta ção do pe río do. Em ge ral 
es ta vam ins ta la dos em pe que nas ten das e ofi ci nas es pa lha das pe las
ruas cen tra is da ci da de, ou re u ni dos nos can tos de tra ba lha do res
ain da exis ten tes (Reis, 1993; 2000). Assim or ga ni za dos, a vi a bi li -
da de do ofí cio es ta va ga ran ti da, pois fa ci li ta va o con ta to com
quem pre ci sas se de seus ser vi ços.

João José Reis con si de ra a pos si bi li da de de os can tos re fle ti -
rem, no fim do XIX, a con fi gu ra ção de “uma iden ti da de nagô na
Ba hia de en tão, a qual se ma ni fes ta va atra vés de ri tu a is re li gi o sos,
in clu si ve, tal vez de ri tu a is fe i tos nos âm bi tos dos can tos” (Reis,
2000:223). Não é pos sí vel afir mar que os com po nen tes da Emba i -
xa da in te gras sem al gum dos can tos, mas tam bém não é ab sur do
ima gi nar que eles cir cu las sem nes tes es pa ços bus can do quem se in -
te res sas se por seus prés ti mos. Cons tru íam-se, as sim, zo nas de cir -
cu la ção das ima gens da Áfri ca — ter re i ros, can tos, dis tri tos pe ri fé -
ri cos — que exi bi das no car na val ga nha vam for mas, po li fo ni as e
sen ti dos. Era nes tas zo nas que a “co lô nia afri ca na” na Ba hia era ale -
go ri ca men te cons ti tu í da.

No car na val de 1898, o clu be en vi ou à re da ção do Cor re io de
No tí ci as um te le gra ma as si na do por Ma ni kus, in for man do a che -
ga da de um va por com a Emba i xa da e con vo can do a “co lô nia afri -
ca na” para re ce ber aos “seus ilus tres re pre sen tan tes no caes de São
João”.21 O te le gra ma se guia in for man do que, para re i te rar o “apre -
ço” dos afri ca nos da ci da de aos seus pa trí ci os re cém-chegados,
“man da ram fa bri car na Fran ça um lin do car ro de ma dre pé ro la
para trans por tá-los”. A pi a da de via ser ób via: re cep ci o nar um so -
be ra no afri ca no com so fis ti ca ção fran ce sa. Pro du tos e cos tu mes
fran ce ses eram as gran des as pi ra ções das eli tes lo ca is e cujo con tra -
pon to às pre ten sões de afran ce sa men to es ta va jus ta men te nos in -
de se já ve is “afri ca nis mos” tão evi den tes na ca pi tal ba i a na. E, como
fi cou cé le bre nos dis cur sos dos vi a jan tes, era no cais onde se po dia
ver es ti va do res, ven de do ras com seus ba la i os e ban de jas, car re ga -
do res de toda es pé cie de car ga, mo le ques em pe que nas com pras...
gen te de cor a exi bir tra jes, vo ca bu lá rio e com por ta men tos nada
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“ci vi li za dos”.22 Assim, car na va li za va-se a Áfri ca pon do-a em con -
tras te com as ide a li za ções cul tu ra is cons tru í das a par tir das so ci e -
da des eu ro péi as, es pe ci al men te a fran ce sa. Mais do que isso: a
Fran ça e os ba i a nos afran ce sa dos.

Em no vas con fi gu ra ções ge o grá fi cas, a Áfri ca mi ti fi ca da de
Me ne lick fa zia fron te i ra com mu i tos lu ga res nas ruas da Ba hia. O
clu be Expe di ção ao Trans va al foi con si de ra do, em 1900, um dos
mais fre qüen ta dos e ani ma dos. O tema: a guer ra dos bôers, que
acon te ceu na Áfri ca do Sul en tre 1899 e 1902. Foi em Trans va al
onde se con cen trou a po pu la ção bôer ou afri kâ ner, e tam bém onde
se des co briu, em 1886, va li o sas ja zi das de ouro. Na ava li a ção do his -
to ri a dor God frey N. Uzo ig we, aque la foi a úl ti ma gran de em pre i ta -
da in gle sa em ter ri tó rio afri ca no, en cer ra da com a as si na tu ra doTra -
ta do de Ve re e ni ging que, de cer to modo, só re i te ra va a sua su pre ma -
cia na Áfri ca do Sul (Uzo ig we, 1985:43-67). A Expe di ção dis tri bu iu 
um ma ni fes to de S. M. O Po der, iro ni zan do a in ves ti da in gle sa:

Elo quên cia é o ca nhão, a bala é o ver bo.
[...]
Os pa pa-bifes da Áfri ca, em nome de uma fan tas ma go ria, a que de no mi -
nam li ber da de não ces sam de aba ter e di zi mar as le vas de Johns [...] De -
an te des ta afir ma ção afli ti va ven do co me çar a en fra que cer o her cú leo
pul so da in vic ta Albi on, de ci de pôr-me à fren te da Gran de Expe di ção ao
Trans va al que ahi ve des. Nes ta ex pe di ção não no ta re is dis tin ção de po -
vos. Re u ni ele men tos de pon tos os mais va ri a dos. To dos são ad mi ti dos
em mi nhas fi le i ras: Hin dus, Be du í nos, Zu lus, sel va gens, bár ba ros e ci vi -
li sa dos. E ain da irei bus car gen te a to das as ter ras, a to das as par tes, a to -
dos os can tos no Mis sis si pe, no Peru, na Ará bia.23

Nes ta es pé cie de ma ni fes to pa ci fis ta, os car na va les cos mos -
tra ram-se bem in for ma dos acer ca das dis pu tas po lí ti cas na Áfri ca
do Sul, e di vul ga vam uma le i tu ra da far ra car na va les ca en quan to
mo men to de con vi vên cia en tre di fe ren tes. Con vi vên cia, na ver da -
de, nada pa cí fi ca, prin ci pal men te nos pri me i ros anos do sé cu lo
XX, quan do a po lí cia as su me cada vez mais o pa pel de re gu la dor
das for mas de ocu pa ção do es pa ço da rua. Em 1906, por exem plo,
fo ram pro i bi dos pelo che fe da se gu ran ça pú bli ca, João San tos, “as
afri ca ni za ções pe los gru pos re pre sen tan do usos e cos tu mes da
Cos ta d'África”.24 Re cur so, em par te, mal su ce di do se ob ser var mos
que na que le mes mo ano e nos se guin tes a Abyssí nia de Me ne lik
con ti nu ou a ser tema de gru pos como a Tri bu dos Ino cen tes, a de cla -
rar em seu pan fle to que le va ria para o car na val não os “tis ta na dos
na tu ra es”, mas “os te mi dos gê ni os que im pe ram na Áfri ca, rica e
co bi ça da pela for ça de sua ma gia, fa zen do pas mo às de ma is par tes
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da orbe que pre sen te men te tre mem en tre gues, como vós, às lou cu -
ras im pon de rá ve is des ta fes ta sem par”.25 Era a vi tó ria de Me ne lick
que con ti nu a va a ser re-significada des te ou tro lado do Atlân ti co.
As guer ras que en vol vi am a par ti lha da Áfri ca eram ra pi da men te
no ti ci a das aqui. Não me pa re ce co in ci dên cia que os con fli tos nos
qua is a vi tó ria dos eu ro pe us foi mais di fí cil — no caso dos bôers —
ou im pos sí vel — na ques tão etío pe —, os que mais fre qüen te men -
te fos sem ri tu a li za dos nas ruas da ci da de. Mas, a pro i bi ção do che -
fe de se gu ran ça foi efi ci en te se no tar mos que o clu be Fi lhos da
Áfri ca con se guiu li cen ça do de le ga do Ma du re i ra de Pi nho para
par ti ci par do car na val, com a con di ção de obe de cer à pos tu ra.26

Res ta ima gi nar como os Fi lhos da Áfri ca sa í ram às ruas sem afri ca -
ni zar-se. Tal vez, den tro da ló gi ca ra cis ta po li ci al, hou ves se afri ca -
nis mos mais ace i tá ve is do que aque les de que o clu be se uti li zou.

Po de mos ago ra pen sar so bre a ad mi ra ção de Nina Ro dri gues
à Emba i xa da Afri ca na. Para ele ha via ali “a idéia do mi nan te dos ne -
gros mais in te li gen tes, ou me lhor adap ta dos, a ce le bra ção de uma
so bre vi vên cia, de uma tra di ção” (Ro dri gues,1988:180). Ao con -
trá rio dos jor na lis tas da épo ca, em pe nha dos em aca bar com os te -
mí ve is ba tu ques, o es tu di o so das prá ti cas afri ca nas na Ba hia es ta va
mais aten to às va ri a ções da Áfri ca tra zi das às ruas. Cabe lem brar da 
sua ad mi ra ção pe los ma lês para en ten der o seu pon to de vis ta.
Mer gu lha do em suas idéi as ra ci a lis tas, Nina Ro dri gues via na mí ti -
ca Áfri ca apre sen ta da pela Emba i xa da Afri ca na uma re den ção da
bar bá rie. Como os eu ro pe us sur pre en di dos com o po de rio dos
etío pes, ele re co nhe cia a su pe ri o ri da de de cer tos po vos afri ca nos, e
con clu iu ser pre ci so dis tin guir

[...] en tre os ver da de i ros ne gros e os po vos ca mi tas que, mais ou me nos
pre tos, são to da via um sim ples ramo da raça bran ca e cuja alta ca pa ci da de
de ci vi li za ção se ates ta va ex ce len te men te na an ti ga cul tu ra do Egi to, da
Abis sí nia [Etió pia] e etc. (Ro dri gues, 1988:269, ên fa ses mi nhas).

A per for man ce da Emba i xa da Afri ca na cons ti tu iu-se mes mo
num tex to po li fô ni co. Se ha via, por par te da gran de im pren sa, ten -
ta ti vas de ri di cu la ri zar Me ne lik, Nina Ro dri gues a lia como o re co -
nhe ci men to do va lor de cer tos afri ca nos, per ten cen tes a um ramo
se cun dá rio da raça bran ca. Não há como du vi dar de que a pro pa -
gan da pró-embranquecimento de Me ne lick tam bém cru zou o
Atlân ti co e apor tou nas as pi ra ções ra ci a lis tas de Nina Ro dri gues,
ain da que os pro pó si tos do mé di co ma ra nhen se fos sem di fe ren tes
da que las dos vi a jan tes in gle ses. Na sua opi nião, clu bes como os
Pân de gos d' Áfri ca ex pres sa vam uma ima gem ina de qua da das so -
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ci e da des afri ca nas, já a Emba i xa da Afri ca na ti nha o seu “mo ti vo e
per so na gens to ma dos aos po vos cul tos da Áfri ca, egíp ci os, abis sí -
ni os, etc.” É hora de abor dar por que os Pân de gos d'África era o
prin ci pal con tra pon to à Áfri ca ba i a na de se ja da por Nina Ro dri -
gues.

2. Pândegos d' África: A África “Inculta” dos Nagôs

O Cor re io de No tí ci as, co men tan do o car na val de 1897, as si -
na lou que o clu be Pân de gos d' Áfri ca ha via atra í do às ruas “o povo
e es pe ci al men te os afri ca nos; mas afri ca nos de lei acom pa nha -
vam-nos en tre fes ta”.27 A Ba hia o de fi niu como um gru po per fe i ta -
men te ca rac te ri za do, a soar ins tru men tos pre di le tos e can ções afri -
ca nas.28 A ên fa se na afri ca ni da de do clu be e do pú bli co para  Ma -
noel Qu e ri no, em 1897, se ex pli ca va pe los ele men tos “mou ros”, os 
ins tru men tos da cha ran ga que se ri am os mes mos uti li za dos no “fe -
i ti chis mo” e, prin ci pal men te, pelo acom pa nha men to “das afri ca -
nas [que] to ma das de ver da de i ro en tu si as mo, can ta vam, dan ça -
vam e to ca vam du ran te todo o tra je to, numa ale gria in des cri tí vel”
(Qu e ri no, 1988:62-3).

Os co men tá ri os de Nina Ro dri gues so bre o Pân de gos
d'África ti ve ram como ob je to o des fi le do clu be em 1899, do qual
cons ta va três car ros ale gó ri cos: o pri me i ro com o rei La bos si, à
mar gem do Zam be ze, em com pa nhia de seus mi nis tros — Auá,
Oman e Aba tó; o se gun do, com dois fi gu rões in flu en tes da cor te
— Bar bo rim e Rodá; o úl ti mo re pre sen tan do a ca ba na do fe i ti ce i ro 
Pai Ojô e sua mu lher com o ca bo ré do fe i ti ço, a dar sor te a tudo e a
to dos. Além dos car ros ain da ha via a cha ran ga afri ca na que “vi nha
a pé com seus ins tru men tos es tri den tes e im pos sí ve is”.

Sob o olhar de Nina Ro dri gues, o des fi le dos Pân de gos d'
Áfri ca trans for mou-se num “can dom blé co los sal”, pela “com pac ta 
mul ti dão de ne gros e mes ti ços can tan do can ti gas afri ca nas, sa pa te -
an do as suas dan ças e vi to ri an do os seus ído los ou san tos que lhes
eram mos tra dos do car ro do fe i ti ço”. Uma “vin gan ça dos ne gros
fe i ti chis tas”, alvo de te na zes in ves ti das po li ci a is no pe río do, a im -
por com ins tru men tos e “can ções da ter ra na tal” o cul to je -
je-iorubano na ce le bra ção car na va les ca. Uma exi bi ção da “Áfri ca
in cul ta que veio es cra vi za da para o Bra sil” (Ro dri gues, 1988:180).
Qu e ro lem brar que o mé di co ma ra nhen se pu bli cou, en tre 1896 e
1897, uma sé rie de ar ti gos so bre “as prá ti cas má gi cas” dos ne gros
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ba i a nos, que com pu se ram, em 1900, o li vro O Ani mis mo Fe i ti chis -
ta (Ro dri gues, 1935).

Em suas ava li a ções so bre o car na val, Nina Ro dri gues não
per deu a opor tu ni da de de mais uma vez res sal tar a pre do mi nân cia
su da ne sa na Ba hia, ao afir mar que foi a Áfri ca dos io ru ba nos, je jês
e mi nas que so bre vi veu en tre a po pu la ção cri ou la. Te ri am sido
eles, e não os an go las, que to ma ram da Áfri ca ban to os mo ti vos e
idéi as dos clu bes car na va les cos. No des fi le dos Pân de gos, a in for -
ma ção mais pre ci sa foi o rio Zam be ze, uma im por tan te en tra da
para o in te ri or da Áfri ca ori en tal no pe río do das in ves ti das co lo ni -
a lis tas. Infe liz men te, ain da não en con trei no tí ci as so bre o rei La -
bos si, mas é pos sí vel que ele te nha sido um per so na gem fic ci o nal,
útil na en ce na ção de um re i no afri ca no, cujo rei cer ca do de mi nis -
tros, re fe ren da do pelo po der de um fe i ti ce i ro, de ti nha o po der de
modo so be ra no. Era esta Áfri ca tão mí ti ca quan to vi sí vel numa ci -
da de onde os ba tu ques per tur ba vam o sono e os pla nos das eli tes.

Nas in for ma ções de Edi son Car ne i ro, o Pân de gos d' Áfri ca
foi fun da do por Bi bi a no Cu pim, o vi ce-presidente do con se lho di -
re tó rio do clu be em 1900 (Car ne i ro, 1947: 123). Bi bi a no Cu pim
ti nha um vas to cur rí cu lo: foi açou gue i ro, ban que i ro de jogo bi cho, 
car pin te i ro (como o axú gum que fun dou a Emba i xa da Afri ca na),
pri or da or dem ter ce i ra do Ro sá rio e mem bro da So ci e da de Pro te -
to ra dos Des va li dos (Bu tler, 1998:139). Ten do se de cla ra do mes -
tre de obras em 1933, ele her dou de sua fa mí lia cer to pa tri mô nio.
Fo ram três ca sas à rua Luís Gama, no dis tri to de Sant'Anna, e ou -
tras duas no dis tri to de San to Antô nio, sen do uma na Rua da Ma -
tan ça no Bar ba lho, onde de ve ria fun ci o nar o seu açou gue e o já
ren tá vel ne gó cio do jogo de bi cho.29 Com trân si to por tan tos am -
bi en tes, Bi bi a no Cu pim se me pa re ce um per so na gem im por tan te
na cena po lí ti co-cutural da épo ca. Esten den do a sua in fluên cia por 
tan tos es pa ços e ao mes mo tem po cons ti tu in do o seu lu gar so ci al a
par tir de les, ele sin te ti za va al gu mas for mas de in ser ção e le i tu ras
do mun do de um ho mem de cor no pós-Abolição. Da ban ca de bi -
cho à or dem ter ce i ra do Ro sá rio mu i tas com pre en sões acer ca das
mu dan ças pro vin das da Abo li ção e da Re pú bli ca es ta vam sen do
fil tra das pela po pu la ção de cor.

Tam bém ha via na di re to ria do clu be ou tros se nho res de al -
guns bens. Um de les era o pre to Sil vé rio Antô nio de Car va lho, ar -
tis ta e dono de duas ca sas, seis ca si nhas e um ter re no a Rua Nova do 
Qu e i ma do, em San to Antô nio.30 O ou tro, Ju ve nal Luiz Sou to, era
pro pri e tá rio de uma casa tér rea a Rua do Alvo, em Na za ré, um so -
bra do no dis tri to de Sant'Anna, onde guar da va uma mo bí lia aus -
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tría ca e um pi a no ale mão, e um ter re no na Estra da das Bo i a das.
Este mes tre em car pin ta ria ti nha sob suas or dens vá ri os tra ba lha -
do res ma nu a is exe cu tan do obras em di ver sos pré di os pú bli cos,
como de le ga ci as de po lí cia e o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. A sua
si tu a ção as se me lha va-se à de um em pre i te i ro ou mes mo ca pi tão de
can to. Ju ve nal Sou to tam bém ocu pou uma vaga na Esco la de
Apren di zes Artí fi ces, onde pode ter co nhe ci do Ma no el Qu e ri no
que, em 1900, pre si dia os Pân de gos d' Áfri ca.31 Este, sem dú vi da,
foi um dos mais im por tan tes in te gran tes do clu be.

Ma no el Qu e ri no era um per so na gem cu ri o so na Ba hia da
épo ca. Nas ci do mu la to em San to Ama ro, foi tu te la do por um pro -
fes sor, ocu pou um car go pú bli co de me nor im por tân cia na Se cre -
ta ria de Agri cul tu ra e fun dou o li ceu de ar tes e ofí ci os. Envol vi do
nas gran des ques tões de seu tem po, foi abo li ci o nis ta e re pu bli ca -
no, usan do de uma iro nia que não isen tou de crí ti cas há bi tos “re -
quin ta dos” da épo ca.32 A Ma no el Qu e ri no co mu men te é atri bu í da
a pe cha de im pre vi den te nas pa la vras e ati tu des; um co le ci o na dor
de de sa fe tos (Qu e ri no, 1988:2). Mas, so bre ele tam bém já foi dito
que “mu i ta co i sa que ha via pas sa do des per ce bi da ao pró prio Nina
Ro dri gues não es ca pou ao olhar in ves ti ga dor do mo des to pro fes -
sor ne gro, que nos des vãos ig no ra dos do can dom blé do Gan to is ou 
di re ta men te em sua re si dên cia no Ma ta tu Gran de, se ro de a va de
ve lhos afri ca nos, pais e mães de san to” (ibi dem:14). Em O Co lo no
Ne gro como Fa tor de Ci vi li za ção Bra si le i ra ele afir ma que o es cra vo
afri ca no era tra ba lha dor, eco nô mi co e pre vi den te, qua li da des que
os des cen den tes nem sem pre con ser va vam (ibi dem:35). A sua ad -
mi ra ção pe los afri ca nos é trans pa ren te em to dos os seus tex tos.

Do mes mo modo que Bi bi a no Cu pim, Ma no el Qu e ri no
tam bém fez par te da So ci e da de Pro te to ra dos Des va li dos, uma as -
so ci a ção fun da da em 1832 pelo afri ca no li vre e ga nha dor Ma no el
Vic tor Ser ra. Ini ci al men te de no mi na da Irman da de de Nos sa Se -
nho ra da So ci e da de Ampa ro dos Des va li dos pre via, en tre as suas
fi na li da des, as so ci ar “ho mens de cor pre ta” e con tri bu ir para a
com pra da al for ria dos que ain da fos sem ca ti vos. Para o an tro pó lo -
go Ju lio Bra ga, a so ci e da de era uma im por tan te agên cia de pres tí -
gio e au xí lio mú tuo, prin ci pal men te logo após a Abo li ção, quan do
o nú me ro de re cém-ingressos ul tra pas sou o de an ti gos só ci os. Ma -
no el Qu e ri no teve al guns pro ble mas na ins ti tu i ção. Uma vez de -
mi ti do do qua dro de só ci os, en tre 1892 e 1894 ele ten tou ser re ad -
mi ti do, só o ten do con se gui do de po is de mu i tos acor dos com os
mem bros do con se lho (Bra ga, 1987). A fama de co le ci o na dor de
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de sa fe tos pa re cia ter sen ti do, já que a ex clu são de só ci os era um ex -
pe di en te mu i to in co mum.

Ma no el Qu e ri no e Bi bi a no Cu pim tam bém fo ram as so ci a -
dos do Cen tro Ope rá rio. Por tan to, a pre sen ça de am bos à fren te
dos Pân de gos d'África de modo al gum era aci den tal. Ain da em
1900, na mes ma nota dis tri bu í da aos jor na is in for man do so bre o
re sul ta do da ele i ção para di ri gen tes do clu be, eles di zi am que es pe -
ra vam não se rem ta bo que a dos no car na val se guin te.33 Ta bo que ar,
lo grar, en ga nar era esta a que i xa, a que a ati tu de dos di ri gen tes foi a
de tor nar pú bli ca o seu de sa gra vo com os lo gros co me ti dos. Infe -
liz men te, os Pân de gos d'África não tor na ram pú bli co o modo pelo 
qual fo ram en ga na dos, mas é pos sí vel que os “afri ca nos de lei”,
com seus “fe i ti chis mos”, ti ves sem de sa gra da do os que fos sem mais
crí ti cos a tais exi bi ções.

Por cer to, as re la ções en tre os or ga ni za do res do car na val e o
clu be nem sem pre eram tão har mo ni o sas, haja vis ta as in sis ten tes
pro i bi ções a tudo que pu des se ser ca rac te ri za do como afri ca nis mo; 
mas, como cos tu ma ser de pra xe, eram res tri ções que sem pre de -
pen di am de im pre ci sas ava li a ções da po lí cia. As or dens do che fe de 
po lí cia Do min gos Gu i ma rães, em agos to de 1885, ilus tram mu i to
bem esta ati tu de. Ele re co men dou aos sub de le ga dos que não con -
sen tis sem can dom blés em seus dis tri tos, pois es ta vam cas sa das to -
das as li cen ças para tal di ver ti men to. Mis te ri o sa men te, no dia se -
guin te ex pe diu uma cir cu lar in for man do que o Rio Ver me lho es ta -
va ex clu í do da res tri ção.34 O que o che fe de po lí cia no me a va por
can dom blé e os mo ti vos da ex ce ção ao dis tri to do Rio Ver me lho
não são co nhe ci dos, mas o fato de mons tra que as re gras já eram
como são: sem pre ao sa bor do âni mo das au to ri da des.

Artis ta e pes qui sa dor de cos tu mes dos afri ca nos e seus des -
cen den tes, Ma no el Qu e ri no ocu pa va um lu gar na fron te i ra en tre o 
in te lec tu al e o “co le ci o na dor de im pres sões”, que, se gun do a eli te
aca dê mi ca, não uti li za va os pa drões de ci en ti fi ci da de em vi gor.
Mais tar de, a sua “am bí gua” po si ção foi de fi ni da pelo ter mo “fol -
clo ris ta”. Uma de sig na ção ca paz de ga ran tir res pe i ta bi li da de a al -
guém que, sen do “au to di da ta, tra ba lhan do com in de pen dên cia
me to do ló gi ca, sem li ga ções di re tas com as tra di ções da es co la ba i a -
na, de i xou-se res va lar em fa lhas e se nões que, de cer to modo, ti ram 
de al guns dos seus tra ba lhos o exa to sa bor ci en tí fi co” como as si na -
lou Arthur Ra mos ao pre fa ci ar, em1938, Cos tu mes Afri ca nos no
Bra sil ( Qu e ri no,1988:18). Edi son Car ne i ro dis se que as su pos tas
fa lhas e se nões de Ma no el Qu e ri no fo ram equí vo cos le va dos a sé rio 
pelo pró prio Arthur Ra mos.
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Um des ses equí vo cos re la ci o na va-se ao co men tá rio de Ma -
no el Qu e ri no ao des fi le dos Pân de gos d' Áfri ca de 1897. Ele viu ali
“a re pro du ção exa ta” de uma fes ta com más ca ras que acon te cia em
La gos. Edi son Car ne i ro foi con tun den te em sua crí ti ca a Arthur
Ra mos por ter ele con clu í do, sob in fluên cia de Ma no el Qu e ri no,
que “os fes te jos cí cli cos da Cos ta dos Escra vos pa re cem ter sido a
in fluên cia prin ci pal no car na val ne gro na Ba hia” (Car ne i -
ro,1974:121). A for ma como Car ne i ro ex pôs a sua crí ti ca é mu i to
in te res san te. Ele ino cen tou Qu e ri no: “um bom ob ser va dor da vida 
dos ne gros na Ba hia, mas al guém [que] não ti nha boa in for ma ção
acer ca dos cos tu mes ori gi na is da Áfri ca”, mas não pou pou Ra mos
“que ten do qua li fi ca ções de ci en tis ta”, ha via acre di ta do em tal pa -
ra le lo ( Car ne i ro,1974:122). A ima gem de mero co le ci o nar de in -
for ma ções exi miu Ma no el Qu e ri no da res pon sa bi li da de que ca bia
ao ci en tis ta Arthur Ra mos.

Mas, de i xan do de lado o dis cur so ci en tí fi co da épo ca, vale
pen sar aqui so bre a con ti nu i da de en tre a tra di ção nagô e os Pân de -
gos d'África que tan to ir ri tou Edi son Car ne i ro. A con ti nu i da de
en tre La gos e Ba hia, não só vis ta como pre ten di da por Ma no el
 Que rino, pre si den te do clu be, de i xa à mos tra uma le i tu ra da as cen -
dên cia da Ba hia na ge né ri ca, mas in clu si va, na ção nagô. Era como
li ga ção es tri ta en tre a Ba hia e a tra di ção nagô que ele en xer ga va o
clu be, do qual ele pró prio tal vez já fi zes se par te.35

Como as si na lou A Ba hia, na que le ano de 1897, os Pân de gos
es ta vam “per fe i ta men te ca rac te ri za dos”, numa de mons tra ção de
que o em pe nho na “re pro du ção exa ta” da fes ta de La gos teve al gum 
su ces so. Tra ta va-se da re pre sen ta ção de uma cor te de ne gros fan ta -
si a dos de no bres a re e di tar cren ças “afri ca nas”. Crí ti co, mas ge ne -
ro so, Nina Ro dri gues ain da co men tou que, “da par te dos di re to -
res” do clu be, po dia ha ver “a in ten ção de re vi ver tra di ções” mas, “o
seu su ces so po pu lar está em cons ti tu í rem eles ver da de i ras fes tas
afri ca nas” ( Ro dri gues, 1988:100). Infe liz men te não sei se en tre os
di re to res já es ta va Ma no el Qu e ri no, mas Bi bi a no Cu pim cer ta -
men te, sim. A po si ção de Nina Ro dri gues ao re co nhe cer o es for ço
da di re to ria, e la men tar o can dom blé que eles pu bli ca men te pro -
mo vi am, con ta so bre os seus di le mas fren te à he ran ça afri ca na na
Ba hia. A vi si bi li da de des ta des cen dên cia num dis far ce tão re ve la -
dor tra zia à cena car na va les ca uma Áfri ca mi ti fi ca da, mas mu i to
pos sí vel de ser en con tra da nos des vãos do Gan to is, por onde an da -
va tan to Ma no el Qu e ri no quan to Nina Ro dri gues e Edi son  Car -
nei ro, numa pro cu ra pe las so bre vi vên ci as da(s) Áfri ca(s) na Ba hia.
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O que ex pli ca tan to as crí ti cas quan to ade sões ao des fi le dos Pân -
de gos.

J. Lo rand Ma tory dis cu tiu a cons tru ção da na ção yo ru ba no
Atlân ti co e, cen tra a sua abor da gem nas ca sas “na gôs” de can dom -
blé no Bra sil. Numa crí ti ca ao es sen ci a lis mo cul tu ral que ori en tou, 
e ain da tem ori en ta do, as pes qui sas so bre a re li gi o si da de
afro-brasileira, o au tor iden ti fi cou Nina Ro dri gues e seus se gui do -
res como ar ti cu la do res da com pro va ção ci en tí fi ca da afri ca ni da de
do can dom blé, e mais ain da da pu re za ra ci al e cul tu ral dos na gôs.
O au tor in for ma que os ter re i ros de can dom blé da Ba hia fo ram
am bi en tes pro pí ci os para a re i fi ca ção da su pos ta su pe ri o ri da de e
uni da de cul tu ral dos po vos yo ru bas. Nas “tra di ci o na is” ca sas de
can dom blé, in for man tes como Mar ti ni a no Bon fim não só tra zi am 
no tí ci as de La gos, mas tam bém re i te ra vam a con ti nu i da de en tre a
Ba hia e o povo yo ru ba no.36 Para J. Lo rand Ma tory, a im por tân cia
atri bu í da à pre ser va ção de uma cul tu ra an ces tral afri ca na,  cons -
truía aqui a na ção dos na gôs, ga ran tin do-lhes au ten ti ci da de. Nes te 
sen ti do, a cul tu ra lida como nagô na Ba hia foi o re sul ta do de uma
cons tru ção tran sa tlân ti ca, em que a cir cu la ção en tre La gos e Ba hia
foi con di ção im pres cin dí vel (Ma tory, 1999).37

Extin to o trá fi co, a Áfri ca na Ba hia não po dia mais ser re fe i ta 
atra vés da che ga da de con tí nu as le vas de afri ca nos. Mas, a sua re -
cri a ção es ta va em cur so em di ver sos ter ri tó ri os sim bó li cos nos
 quais um va ri a do re per tó rio de tra di ções es ti ves se dis po ní vel. Pen -
so que o clu be Na gôs em Fo lia, por exem plo, tra zia para a rua uma
in ter pre ta ção so bre como se po dia ser nagô na Ba hia. Cer ta men te
uma in ter pre ta ção fil tra da por ex pe riên ci as da es cra vi dão, es tó ri as
so bre o mun do afri ca no e por “na ci o na li da des” em cons tru ção. Pe -
que nos “afo xés” como Lor des Ide a is, or ga ni za do pelo do gue i ro e
ogã do Bate Fo lha, José do Gudé, pro va vel men te tra zia a pú bli co a
Áfri ca que se cons tru ía nos seus es pa ços de in ser ção (Car ne i -
ro,1974:121-123). Con fli tos, as si mi la ções e in ter câm bi os cul tu -
ra is fo ram e, con ti nu am sen do, in fi ni tos den tro da co mu ni da de
afrodes cen den te. É por con ta des te mo vi men to que a pre sen ça dos
Pân de gos d'África e Emba i xa da Afri ca na não me pa re ce ati tu des
an ta gô ni cas, mas di a ló gi cas.

Não há no tí ci as so bre pos sí ve is vi a gens de Ma no el Qu e ri no
a La gos. É bem ra zoá vel que a se me lhan ça por ele es ta be le ci da te -
nha mes mo lhe ocor ri do após re la tos de afri ca nos ou de co mer ci -
an tes ha bi tu a dos a fa zer a rota Ba hia – La gos. Aliás, esta foi a con -
clu são de Edi son Car ne i ro. Afi nal, cou be aos co mer ci an tes, pri -
me i ra men te de es cra vos, e de po is de den dê, fumo e pro du tos re li -
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gi o sos fa zer cir cu lar no tí ci as e re in ven tar a Áfri ca que se fa zia em
La gos, um gran de cen tro de ne gó ci os da Cos ta (Cu nha, 1985).
Nos úl ti mos anos do sé cu lo XIX, pe río do de fran ca ex pan são do
po de rio in glês, La gos era uma en cru zi lha da cul tu ral, onde
afro-cubanos, afro-brasileiros, afri ca nos de mais di ver sas pro ce -
dên ci as e in gle ses se en con tra vam. J. Lo rand Ma tory in for ma que
em 1889, uma em cada sete pes so as re si den tes em La gos ha via mo -
ra do no Bra sil ou em Cuba, e se con si de rar mos a afluên cia de pes -
so as do in te ri or do con ti nen te e de ou tros pa í ses em bus ca de bons
ne gó ci os, po de mos ima gi nar como a par tir de La gos a Áfri ca se es -
pa lha va pelo mun do na ve gá vel (Ma tory, 1999:84). Ta ma nha pre -
sen ça es tran ge i ra con ti nu a men te im pac ta va as le i tu ras acer ca do
que era a Áfri ca e os vín cu los en tre as po pu la ções da diás po ra. Su -
po nho que para mu i tos co mer ci an tes afrodescendentes que não se
afas ta vam da Cos ta, Áfri ca e La gos fos sem si nô ni mos numa re de fi -
na ção ter ri to ri al e cul tu ral da ter ra dos an ces tra is. O que me leva a
con si de rar que na Ba hia da épo ca di zer-se nagô fos se, no pós-
 Abolição, o modo mais ex plí ci to de di zer-se afri ca no (Ro dri gues,
1988: 98).

Numa in fe liz vi a gem do pa ta cho Ali an ça, em 1899 para a
Cos ta d'África, os pas sa ge i ros fo ram aco me ti dos por fe bres fa ta is,
ten do que re gres sar à Ba hia. Os 60 afri ca nos que pre ten di am ser
re pa tri a dos en fren ta ram mais uma vez os dis sa bo res da tra ves sia do 
Atlân ti co, tra zen do de vol ta mer ca do ri as que de ve ri am ser en tre -
gues aos co mer ci an tes “bra si le i ros” lá es ta be le ci dos (Ro dri gues,
1988:98). Assim que apor tou na baía, após o ma lo gro da vi a gem e
dos ne gó ci os, vá ri os co mer ci an tes re cla ma ram a pos se de seus
bens. Entre eles es ta va a afri ca na Ju lia Ma ria da Con ce i ção, ne go -
ci an te, com co mér cio es ta be le ci do na fre gue sia do Pas so.38 Per ten -
ci am a ela 125 bar ris de fumo em rolo. Jú lia de via ser bem in for ma -
da, mes mo de po is que ces sou o trá fi co, acer ca da vida em La gos,
dos con fli tos na Áfri ca e das pos si bi li da des de ne gó cio.

A Áfri ca ain da che ga va à Ba hia pelo por to. Nes te pon to, pa -
re ci am con cor dar Emba i xa da Afri ca na e os Pân de gos d' Áfri ca. A
ques tão era sa ber se ela de ve ria vir na co mi ti va do rei Me ne lik ou
em meio a mer ca do ri as se me lhan tes às do co mer ci an te afri ca no
José For tu na to da Cu nha, que em 1889 trou xe, en tre ou tras co i sas, 
“três ta ba ques sen do um sem coro, uma ca i xi nha de pi nho com
qui nhen tos e tan tos obis, uma ga li nha da cos ta além de 60 pa nos
da cos ta”.39 Pas sa do o tem po das re vol tas, abo li da a es cra vi dão, a
rota Ba hia-Áfri ca ain da ame a ça va.
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O medo de que a Ba hia con ti nu as se a “afri ca ni zar-se” no
pós-Abolição pu nha em pâ ni co gran de par te da im pren sa, que
alen tou a es pe ran ça de que os seus te mo res fos sem ame ni za dos
com o fim do trá fi co e a de por ta ção dos que não fos sem na ci o na is.
Sob o tí tu lo de Áfri ca Mas ter, A Ba hia pu bli cou em 1899 os co -
men tá ri os de um “chis to so” e anô ni mo po e ta so bre um ser mão
pro fe ri do em lín gua nagô por um mis si o ná rio afri ca no na igre ja da
Sé. Tra du zin do o cul to para seus le i to res, o au tor con ta que o ato
foi um ape lo em fa vor dos que vi vi am “como ma ca cos nas flo res tas, 
nos bu ra cos sem ar, sem luz, sem ra zão”. Na sua tra du ção dos ver -
sos en tão pro fe ri dos pelo mis si o ná rio, di zia-se:

Va mos, una mo-nos to dos, na gôs e bran cos da ter ra, nes te paiz tudo fede,
nes te paiz tudo ber ra. Aba i xo a tola va i da de, um pou co de pi e da de!
Ve nha da cho ça ou da sala, para os mí se ros ir mãos. Caia a es mo la das
mãos, a voz do san gue é quem fala.

Na con clu são o au tor aler ta va que o dis cur so do mis si o ná rio
era inó cuo, por que “na ter ra do va ta pá não há mais quem en ten da
esse ver so”.40 De novo, te mos aqui um chis te, uma pi a da com sen ti -
dos dú bi os: o po e ta po de ria es tar se re fe rin do a uma au sên cia de pi -
e da de para com a “mí se ra” Áfri ca que so bre vi via dos dois la dos do
oce a no, as sim como ao gra du al de sa pa re ci men to dos que pu des -
sem ple na men te en ten der o dis cur so em nagô. Como já vi mos, as
duas le i tu ras eram cor ren tes no pe río do e ti nham em co mum uma
for te dose de ra cis mo.

Por tan to, os dis cur sos ra ci a lis tas e a ex tin ção dos afri ca nos
na Ba hia não in qui e ta ram ape nas Nina Ro dri gues e Ma no el Qu e -
ri no. Au to res anô ni mos e ou tros mais fa mo sos, como Xa vi er Mar -
ques, in ter pre ta ram a seu modo as mu dan ças daí de cor ren tes.41

Enquan to co men ta vam o fim do êxo do afri ca no para o Bra sil, os
au to res re le ram a pró pria es cra vi dão, a ti rar as suas con clu sões so -
bre os des do bra men tos da abo li ção e da afrodes cen dên cia. Os afri -
ca nos ain da se fa zi am pre sen tes, fos se por uma cer ta nos tal gia evi -
den te em au to res como Xa vi er Mar ques, fos se por um an si a do alí -
vio pelo fim da “co lô nia afri ca na” no Bra sil.

Ima gi no que afri ca nos como Ce cí lia Adol fo, pas sa dos anos
da Abo li ção, ain da in co mo da vam quan do de cla ra vam ser ca tó li -
cos, po rém pres tar “cul to à re li gião afri ca na, e por esta ra zão peço
que o meu en ter ro obe de ça às pra xes do rito afri ca no.”42 É so bre
este tipo de nos tal gia e in cô mo do que fala Xa vi er Mar ques no seu
ro man ce O Fe i ti ce i ro, e é por esta ra zão que re sol vi dis cu ti-lo aqui.
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3. Os Velhos Africanos e seus Malefícios

A mul ti dão de ne gros que se aglo me ra vam nas ruas em dias
de momo foi re li da por Xa vi er Mar ques em O Fe i ti ce i ro. No ro -
man ce, uma “moça de fa mí lia” — Eu lá lia — an gus tia-se por ter re -
cor ri do aos “ma lé fi cos ri tu a is” do can dom blé para re sol ver seus
pro ble mas sen ti men ta is. Em meio a suas cri ses de cons ciên cia e fé
ela se dá con ta da apro xi ma ção do car na val, o que tor na va ain da
mais den sa a pre sen ça do ve lho fe i ti ce i ro in cum bi do de in ter me di -
ar a sua ques tão com os “te mí ve is” “ído los do san tuá rio afri ca no.”
Nas pa la vras do au tor: “a iro nia des se car na val acin to so gol pe a -
va-lhe a alma” (Mar ques, 1975:123-124). Na sua ima gi na ção ga -
nha va for ma

uma cha ran ga sel va gem [na qual]; fi gu ran tes ve lhos, trô pe gos, me do -
nhos, obe de ci am aos mo vi men tos de um gran de pe na cho mul ti cor, sa cu -
di do pela mão de agi gan ta do afri ca no, cuja boca dis for me sor ria, num
ar re ga nho ca ni no, com a den ta du ra bran que jan te so bre o ar re don da do
de uma ca ra pu ça ver me lha...Ne gros e ne gras avan ça vam numa dan ça
fan tás ti ca ma ca bra, a re bra mir como fe ras(ibi dem: 123).

Aqui, o tex to de Xa vi er Mar ques pri ma pelo pa vo ro so. O re -
cur so de ter re le ga do à so fri da pro ta go nis ta a ta re fa de con tar ao
 leitor as suas im pres sões so bre a par ti ci pa ção ne gra no car na val,
per mi tiu ao au tor con tra por o que lhe pa re cia ser dois uni ver sos
cul tu ra is dis tin tos, mas re la ci o na is, numa so ci e da de onde tan to
uma frá gil mo ci nha mer gu lha da em con fli tos mo ra is, quan to um
as som bro so afri ca no com seu riso ca ni no eram per so na gens pos sí -
ve is. O Fe i ti ce i ro foi es cri to em 1890, quan do os jor na is lo ca is da -
vam am pla co ber tu ra à ação po li ci al nos can dom blés, e am bi en ta -
do em 1870, pe río do em que a con quis ta da al for ria era um ex pe di -
en te cada vez mais co mum. É evi den te a in ten ção do au tor em sa li -
en tar que o mun do dos afri ca nos e de seus des cen den tes en vol via
as vi das de pes so as que ti nham va lo res, há bi tos e as pi ra ções mu i to
dis tin tas das vi ven ci a das por aque les.

Ao ler O Fe i ti ce i ro, no ta-se a ên fa se na di fe ren ci a ção dos gru -
pos so ci a is que se en con tra vam e se dis tin gui am pu bli ca men te.
Eram oca siões, a exem plo de um pas se io da fa mí lia de um bem-
 sucedido co mer ci an te do Mer ca do de San ta Bár ba ra pelo sí tio do
Ma ta tu: eles de pa ra ram com uma ofe ren da de adep tos do can dom -
blé ao pé de uma ár vo re. Di an te do as som bro da fa mí lia com tal
acha do, o co mer ci an te pas sa a ques ti o nar por que tan tas res sal vas à 
fé dos ne gros, já que os ca tó li cos tam bém ti nham suas cren ças, je -
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juns, re ti ros e pro cis sões. Nou tra si tu a ção, era o pano da cos ta que
ador na va a mesa da sala de vi si tas do co mer ci an te que sur pre en dia
os per so na gens; nou tra, era a fo lia de reis com co lo ri do e ani ma ção
dos ran chos dos ne gros. A so ci e da de bran ca de se nha da por Xa vi er
Mar ques de fi nia-se pela am bi güi da de. Sem isen tar-se da crí ti ca à
pre sen ça dos afri ca nos ao acen tu ar o in cô mo do dos ba tu ca gês na
ma dru ga da e da mul ti dão de pre tos nas ruas, res ta va sem pre um
tom de se du ção pela mís ti ca re li gi o sa, pres te za e ar ti ma nhas da
gen te de cor da ci da de.

Os per so na gens es tão imer sos em ques tões das qua is se ocu -
pa vam os in te lec tu a is da épo ca. É a es tó ria de um prós pe ro co mer -
ci an te que, clan des ti na men te, ocu pa o car go de ogã em um ter re i -
ro, de uma moça de cor, cos tu re i ra, que ten ta ca mu flar as suas ori -
gens afri ca nas e tem sen sa ções “es tra nhas” quan do ouve o som dos
tam bo res; ou um es cri tu rá rio an si o so por be nes ses do es ta do, uma
vi ú va ca tó li ca te me ro sa dos ma le fí ci os afri ca nos, um jo vem ad vo -
ga do re pu bli ca no, um pres ti gi a do co men da dor que di vi de a cama
com sua cri a da ne gra e, é cla ro, um fe i ti ce i ro afri ca no — tio Eles -
bão.

O tio Eles bão cri a do por Xa vi er Mar ques não se di fe ren cia
mu i to dos lí de res re li gi o sos des cri tos por Nina Ro dri gues, Ma no el
Qu e ri no e Edi son Car ne i ro. Tra ta-se de um ve lho al ti vo, sem pre
cer ca do por um de di ca do sé qüi to, e há bil em es ta be le cer vín cu los
com pes so as de pri vi le gi a da si tu a ção so ci al. Xa vi er Mar ques de i xa
en tre ver em seu tex to a mes ma nos tal gia ex pe ri men ta da por Nina
Ro dri gues em re la ção à pro gres si va e ine vi tá vel ex tin ção dos afri ca -
nos na Ba hia, sem de i xar de lado o “es ta do sel va gem” en tão atri bu í -
do aos ve lhos e “me do nhos” afri ca nos. Qu an do um dos per so na -
gens, o co mer ci an te e ogã Pa u lo Boto as sis te a uma fes ta no ter re i ro 
de Eles bão, o ri tu al o faz pen sar que “o mis té rio da ca ba la, os ges tos 
do ri tu al, a be le za do cul to não se pro nun ci a vam tan to nas mes ti -
ças par das, quan to nas pu ras afri ca nas e nas suas fi lhas de pele aze -
vi cha da” (ibi dem:29). Na le i tu ra de Xa vi er Mar ques era o afri ca no
que me lhor en car na va tan to o bi zar ro ca paz de ater ro ri zar mo ças
de fa mí lia, quan to a be le za dos ter re i ros de can dom blé.

Nas suas ali an ças po lí ti cas, o afri ca no Eles bão é apre sen ta do
como um mo nar quis ta “mu i to con ten te com o go ver no e o im pe -
ra dor”, pois ti nha as se gu ra do que a po lí cia não iria mais in co mo -
dá-lo (ibi dem:202). Di an te dos de ba tes em tor no da ques tão re pu -
bli ca na a po si ção do afri ca no era cla ra: te mia o novo go ver no e as
mu dan ças. Ao con tar so bre uma fes ta de reis no ba ir ro da la pi nha,
o au tor se de te ve num ran cho com cri ou las ves ti das com sa i as
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bran cas a dar vi vas a Pe dro, im pe ra dor do Bra sil. Tra di ção, ser vi li -
da de e con ser va ção de pa drões fo ram ad je ti vos atri bu í dos ao ve lho
Eles bão e sua gen te. Em meio às trans for ma ções po lí ti cas e cul tu -
ra is do pe río do, o afri ca no re pre sen ta va o que es ta va em vias de ser
su pe ra do. O epi só dio da sua mor te ilus tra bem esta ques tão. O
cor te jo fú ne bre de Eles bão le vou para as ruas:

Ne gros afri ca nos, cam ba i os, pa tu dos, en car tu cha dos em ve lhos re din go -
tes; ne gras mi nas, gê ges, na gôs e cri ou las, umas de tru fa bran ca, ou tras
de ca ra pi nha ao sol, com lar gos pa nos de chi ta e pa nos da Cos ta, lis tra dos 
de azul, pe los om bros aba i xo, mo vi am-se com um ban do de uru bus em
di re i tu ra às Por tas do Car mo (ibi dem:247).

Enquan to via pas sar o “an dar ban ze i ro da ne gra ria”, a ou tro -
ra ator men ta da moça bran ca que usu fru iu os po de res da que le fe i -
ti ce i ro, mos tra va-se fe liz e in di fe ren te a ta ma nho es pe tá cu lo. O
 feiticeiro mor reu, não a in co mo da va mais. Su pe ra das as di fi cul da -
des, ces sa va a pre sen ça do afri ca no. A sua au sên cia só pa re cia ser
sen ti da pela cos tu re i ra tão em pe nha da em dis si mu lar a sua as cen -
dên cia. Ape nas para ela e os agua de i ros re u ni dos em tor no do cha -
fa riz a mor te do afri ca no pa re ci a re pre sen tar uma per da.

A ne bu lo sa e de cres cen te pre sen ça dos afri ca nos não mu da va 
ape nas a vida da pro ta go nis ta: na vi são de Xa vi er Mar ques toda
uma nova si tu a ção so ci al se in si nu a va. No seu tex to, ao mes mo
tem po em que, pa i ra uma cer ta nos tal gia pelo fim dos afri ca nos,
so bres sai um oti mis mo pe las mu dan ças de cor ren tes do fim da es -
cra vi dão na so ci e da de ba i a na. Por cer to, as ex pec ta ti vas acer ca de
uma so ci e da de onde a es cra vi dão não exis tis se não eram ex clu si vas
dos in te lec tu a is. Sem ne gli gen ci ar o ca rá ter pro gres si vo da Abo li -
ção no Bra sil, a com ple ta ex tin ção des ta ins ti tu i ção em 1888 não
pas sou des per ce bi da à po pu la ção de cor, fos se ela li vre, li ber ta, ca -
ti va e/ou pro pri e tá ria de es cra va. As re pre sen ta ções da Áfri ca, as re -
a ções à de cres cen te pre sen ça dos afri ca nos, as de fi ni ções acer ca das
prer ro ga ti vas do tra ba lho li vre, as for mas de re pres são ao re per tó -
rio cul tu ral afro-brasileiro com pu nham todo um com ple xo qua -
dro de re fe rên ci as a par tir do qual a nu me ro sa po pu la ção de cor
cons tru ía lu ga res so ci a is e au to-re pre sen ta ções.

Em 1876, vá ri os ho mens se en vol ve ram em uma con fu são
num sam ba no dis tri to de Pi ra já. Tudo co me çou quan do Cos me
Ra mos pe diu um copo de ca cha ça ao dono da casa, Ma no el Li bó -
rio dos San tos, re ce ben do em tro ca uma “por ção de pe tró leo”. A
ati tu de do dono da casa foi vis ta por dois ou tros ho mens que to ca -
vam pan de i ro. Um de les mos trou-se in dig na do e dis se para  Ma -
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noel Li bo rio o se guin te: isso não é co i sa que se faça a um ci da dão
bra si le i ro. O co men tá rio re sul tou em gran de tu mul to e um ho mi -
cí dio. Entre os en vol vi dos, es ta va um por tu guês, ope rá rio em uma
ola ria, dois ro ce i ros e um ser ven te — to dos, par dos ou mu la tos,
mo ra do res na fre gue sia, ex ce to o por tu guês. Na ma i o ria dos de po -
i men tos a fala do sam bis ta apa re ceu como o iní cio da con fu são,
ob vi a men te es ti mu la da pela ca cha ça que tem pe ra va a far ra. O ar -
gu men to uti li za do para mar car a im pro pri e da de da ati tu de do
dono da casa é, no mí ni mo, cu ri o so.43

Não pre ten do aqui es pe cu lar so bre o que vi ria a ser ci da da -
nia para um gru po de tra ba lha do res/sam bis tas na dé ca da de 70 do
sé cu lo XIX. Mas é ine gá vel que per ten ci men to e iden ti da de eram
ques tões que es ta vam em jogo na que la roda de sam ba. Eram as
mes mas que sus ten ta vam a par ti ci pa ção con tro ver sa dos clu bes
afri ca ni za dos no car na val, e da vam co e rên cia ao tex to de Xa vi er
Mar ques. Em meio à fa lên cia do es cra vis mo e cons tru ção de uma
so ci e da de tão ex clu den te e hi e rár qui ca, a po pu la ção de cor po de ria 
es tar bus can do li vrar-se de mar cas es cra vis tas, mas este era um
exer cí cio que en vol via a atu a li za ção de me mó ri as da Áfri ca e da es -
cra vi dão.44

A con di ção de es tran ge i ros de al guns dos so bre vi ven tes da
trá gi ca diás po ra afri ca na, a exem plo, de Espe ran ça da Bo a ven tu ra;
a par ti ci pa ção dos clu bes afri ca ni za dos; a que i xa quan to ao tra ta -
men to que ca bia a um bra si le i ro, para mim fa zem par te de um
mes mo con tí nuo des lo ca men to en tre Áfri ca(s)/Bra sil e es cra vi -
dão/ li ber da de. E, este, como su ge re Ira Ber lin tra ta-se de um mo -
vi men to nem sem pre na mes ma di re ção (Ber lin, 1998).

Notas

1. Sé rie Ju di ciá ria, Inven tá ri os, 1906/1907, Arqui vo Pú bli co Mu ni ci pal de San to
Ama ro (do ra van te APMSA).

2. Sé rie Ju di ciá ria, Tes ta men tos, 1876-1890, Arqui vo Pú bli co Esta du al da Ba hia (do -
ra van te APEBA). Oli ve i ra (1997) dis cu te as cons tru ções dos no mes de na ção no trá -
fi co de es cra vos para a Ba hia, con si de ran do que tais de no mi na ções ori en ta ram as re -
la ções en tre os afri ca nos na diás po ra, as sim como as tran sa ções co mer ci a is en tre Bra -
sil e Áfri ca.

3. Oli ve i ra (1988:40) co men tou que a pro i bi ção foi de cor ren te das san ções im pos tas
aos afri ca nos após a re vol ta dos ma lês, em 1835. A au to ra en con trou ape nas três tes -
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ta do res nes te im pe di men to, o que a le vou a con clu ir ter a lei ca í do em de su so; con tu -
do, acho im por tan te uma aná li se dos des do bra men tos da lei em com pa ra ção aos pe -
di dos de na tu ra li za ção dos afri ca nos.

4. Cu nha (1985) e Oli ve i ra (1988) dis cu tem as di ver sas res tri ções so ci a is im pos tas aos
afri ca nos li ber tos como me di das de con tro le.

5. Cor re io de No tí ci as, 28/2/1900.
6. A Ba hia, 23/2/1908
7. Cu nha (2001:171) ana li sa que no Rio de Ja ne i ro “qua se ex clu si vo dos cor dões eram,

no en tan to, tí tu los que re me ti am a et ni as e ori gens afri ca nas”. Ver tam bém Vi e i ra Fi -
lho (1995).

8. Digo po pu la ção de cor, vis to a hi pó te se ra zoá vel de que es tes gru pos eram ma jo ri ta ri -
a men te for ma dos por afrodes cen den tes. Ro bert Con rad (1972: 283-285) in di ca que 
en tre 1886-1887 fo ram ma tri cu la dos ape nas 1.001 es cra vos se xa ge ná ri os. E, se gun -
do João José Reis, se em 1857 os afri ca nos re pre sen ta vam 100% dos ga nha do res es -
cra vos e li ber tos de Sal va dor, já em 1887, dos tra ba lha do res re u ni dos em can tos 49%
eram afri ca nos, sen do que 74% ti nham mais de 60 anos (Reis, 1993:31;
2000:200-201).

9. So bre as pre o cu pa ções e ten ta ti vas de con tro le da po pu la ção po bre na Ba hia no sé cu -
lo XIX, ver Fra ga Fi lho (1996).

10. Vi e i ra Fi lho (1995), dis cu te as for mas e mo ti vos de re pres são aos ba tu ques.
11. Cor re io de No tí ci as, 27/1/1897.
12. Ses são Ju di ciá ria, Tes ta men tos, 1900-1910, APEBA.
13. Qu e ri no (1988: 66-72) se re fe riu aos ma lês como um gru po de va lo res mo ra is rí gi dos 

e ri tos mu i to dis tin to dos de ma is gru pos afri ca nos.
14. Cor re io de No tí ci as, 8/3/1900.
15. Cor re io de No tí ci as, 27/2/1897.
16. Pratt (1999) abor da os em pre en di men tos co lo ni a lis tas eu ro pe us no sé cu lo XVIII.

Na sua pes qui sa a au to ra apre en de os re la tos de vi a gem, diá ri os e com pên di os de his -
tó ria na tu ral como fon tes para en ten der os en con tros cul tu ra is en tre co lo ni za do res e
co lo ni za dos.

17. O Me ne lick, 17 ou tu bro de 1915.
18. Para Kim Bu tler o can dom blé ca rac te ri zou-se no pe río do com es pa ço de cons tru ção

de uma cons ciên cia afro des cen den te de va lo ri za ção e pre ser va ção da cul tu ra afri ca na 
(Bu tler, 1998: 191). Há uma ex ce len te dis cus são so bre esta ques tão em Dan tas
(1988).

19. Exis te uma vas ta bi bli o gra fia que abor da os in ves ti men tos no car na val ca ri o ca. O tí -
tu lo mais re cen te é o im por tan te tex to de Cu nha (2001).

20. APEBA, Ses são Ju di ciá ria, Tes ta men tos e Inven tá ri os. Nina Ro dri gues ao tra tar dos
ne gros ban tus in for mou que “mo ram al guns ne gros aus tra is em pe que nas ro ças nas
vi zi nhan ças da ci da de, em Bro tas, no Ca bu la” (1988:114). Para uma in te res san te
dis cus são so bre as for mas de mo ra di as dos afri ca nos no Rio de Ja ne i ro ver So a res, C.
E. (2001).

21. Cor re io de No tí ci as, 18/2/1898.
22. Esta tem sido uma dis cus são re cor ren te na his to ri o gra fia ba i a na, só para ci tar al guns

tí tu los: Fer re i ra Fi lho (1998-1999), So a res, C. M. ( 2001).
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23. A Ba hia, 26/2/1900.
24. A Ba hia, 16/2/1906.
25. A Ba hia, 20/2/1906.
26. Infe liz men te não con se guir des cri ções do des fi le des te clu be.
27. Cor re io de No tí ci as, 25/2/1897.
28. A Ba hia, 4/3/1897.
29. Ses são Ju di ciá ria, Inven tá ri os e Tes ta men tos, 1933, APEBA
30. Idem, 1928, APEBA.
31. Idem, 1921, APEBA.
32. É pre ci so in ves ti gar com mais cu i da do as fi li a ções par ti dá ri as de Ma no el Qu e ri no;

em A Ba hia de ou tro ra o au tor se re fe re ao Impé rio e à Cor te com uma evi den te nos -
tal gia.

33. A Co i sa, 8/4/1900.
34. Cor res pon dên ci as ex pe di das aos sub de le ga dos, maço 5869, Sé rie Po lí cia, APEBA
35. Não con se gui lo ca li zar ain da a com po si ção da di re to ria do clu be an tes de 1900, por -

tan to não sei quan do Ma no el Qu e ri no pas sou a in te grá-la.
36. Ruth Lan des (s/d) fez vá ri as re fe rên ci as à in fluên cia de Mar ti ni a no so bre pes qui sa do -

res im por tan tes como Nina Ro dri gues e Edi son Car ne i ro.
37. Os tí tu los se guin tes são fun da men ta is nes te de ba te: Cu nha (1985) e Ara ú jo,

(1998/1999: 83-110).
38. Ses são Ju di ciá ria, Inven tá ri os e Tes ta men tos, 1908, APEBA.
39. Idem, 1889, APEBA.
40. A Ba hia, 8/3/1899.
41. Xa vi er Mar ques (1861-1942) foi um dos prin ci pa is es cri to res e jor na lis tas ba i a nos

no fim do sé cu lo XIX. Da vid Sal les, um dos sues bió gra fos, fez o se guin te co men tá rio 
so bre o seu tra ba lho: “Deve ser con si de ra do um es cri tor fim-de-século, por ta dor de
he ran ças do ro man tis mo, re a lis mo e de ba tes da po e sia ci en tí fi ca re a lis ta con co mi -
tan te com as mu dan ças do re gi me eco nô mi co e so ci al” (Mar ques, 1998:10).

42. Ses são Ju di ciá ria, tes ta men tos e in ven tá ri os, 1908, APEBA.
43. Idem, 1876, APEBA.
44. So bre as es tra té gi as dos ex-escravos para li vrar-se das he ran ças es cra vis tas no mun do

do tra ba lho, ver Mat tos (1998).
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