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Resumo 
 
O texto inicia uma abordagem das expressões da sensualidade no carnaval carioca desde 
suas primeiras manifestações no século XIX até as exposições de alto teor sexual das re-
presentações carnavalescas contemporâneas, procurando abrir espaço para futuros estudos 
sobre a temática carnaval/sexualidade nas representações artísticas brasileiras. 
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Abstract 
 
The text proposes an approach to the expressions of sensuality in Rio Carnival since its first 
manifestations in the nineteenth century until the exhibitions of its contemporary high sexual 
content carnivalesque representations, seeking to make room for future studies on the car-
nival/sexuality theme in Brazilian artistic representations. 
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Em 1537, o Papa Paulo III afirmava, em sua encíclica Sublimus Dei, que os habitan-

tes da recém-descoberta América, chamados genericamente de índios, não eram 

animais, mas seres humanos de alma pura e receptiva à fé em Jesus Cristo. O obje-

tivo direto de Sua Santidade era condenar a escravidão indígena e incentivar a cate-

quização, mas as considerações da encíclica acabaram por difundir na Europa a 

idéia de que a parte sul do globo terrestre era uma espécie de paraíso, livre de todos 

os pecados. Por esta razão ficaria famoso, já no século XVI, o ditado popular afir-

mando que “não existe pecado ao sul do Equador”. Esta espécie de lema libertino 

acabaria por criar no imaginário europeu a associação entre os trópicos sul-

americanos e a sensualidade, incentivando a volúpia e a concupiscência dos coloni-

zadores portugueses. Estes, ao contrário do conquistador espanhol, entregavam-se 

prazerosamente ao contato sexual com os habitantes das terras ocupadas – inicial-

mente as índias e, mais tarde, as negras escravas – estabelecendo uma imagem do 
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Brasil como uma espécie de centro de prazeres sem culpa. Reafirmado através dos 

séculos, este conceito acabaria por impregnar a forma como o próprio país veria a si 

mesmo: um lugar sensual, com um povo receptivo e miscigenado. Ao longo dos a-

nos, este conceito se fixaria através das imagens carnavalescas do país difundidas 

pelo mundo, cristalizadas na idéia de um lugar de festa permanente, habitado por 

homens e mulheres sempre dispostos a sambar e se divertir hedonisticamente. Um 

verdadeiro “País do carnaval”. 

Ressaltavam-se, desse modo, as relações entre as chamadas “liberdades carnava-

lescas” e o próprio “caráter essencial” do Brasil. Entretanto, se atualmente não res-

tam dúvidas sobre a sexualidade imperante nos dias de carnaval do Rio de Janeiro 

(e de outras cidades carnavalescas como Recife, Salvador ou Barranquilla), este 

processo não se deu de uma hora para outra, mais foi sendo elaborado lentamente 

através das tensões e diálogos cotidianos característicos daquilo que chamamos de 

cultura popular (DE CERTEAU, 1990; STOREY, 2001; FERREIRA, 2007). De início, 

durante todo o período colonial brasileiro as brincadeiras que aconteciam no país 

nos os dias de carnaval estavam muito longe da sensualidade contemporânea, con-

sistindo, basicamente, em uma série de troças chamadas genericamente de “entru-

do”. Dentro das casas, o costume era o lançamento mútuo de pequenas bolas feitas 

de cera, recheadas de líquidos perfumados, conhecidas como “limões de cheiro”. 

Uma brincadeira singela que reunia os grupos familiares e permitia o contato fugaz e 

delicado entre os rapazes e moças das boas famílias. É verdade que fora das resi-

dências a coisa era bem mais agressiva, ficando, entretanto, muito longe de qual-

quer conotação explicitamente sexual. Nas ruas, os escravos e o povo em geral jo-

gavam uns nos outros toda “munição” que estivesse à mão, tais como frutos podres, 

farinhas, ovos, baldes cheios de água ou mesmo sujeira das calçadas. As descri-

ções dessas diversões feitas pelos viajantes estrangeiros, alvos preferenciais dessa 

“brincadeira selvagem”, espalhariam por todo o mundo a má fama do carnaval brasi-

leiro. O viajante francês Louis-François Tollenare, por exemplo, comentaria a violên-

cia dos dias de carnaval na cidade de Recife, em 1817, destacando a participação 

dos escravos e da baixa plebe que jogavam garrafas e toda espécie de sujeiras em 

quem se aventurasse nas ruas (FERREIRA, 2004). É digno de nota que, apesar das 

críticas às grosserias cometidas dentro e fora das casas, esses relatos não fazem 
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nenhuma referência a qualquer tipo de sexualidade, ficando restrito às agressões 

praticadas contra os desavisados passantes. 

Buscando acabar com esse tipo de desordem, a burguesia do Rio de Janeiro, então 

capital do país, decide importar para os trópicos a festa carnavalesca parisiense – a 

mais importante do mundo em meados do século 19. Em pouco tempo, os bailes de 

máscaras e os passeios de carruagem, típicos do carnaval francês, passavam a o-

cupar os elegantes salões e as ruas brasileiras. Entretanto, juntamente com a sofis-

ticação das belas fantasias e das danças executadas ao som de árias de óperas, 

outra característica do carnaval francês chegaria ao Rio de Janeiro, o deboche ou 

“esprit”, como se falava na época. Um poema jocoso publicado em 1842, em Paris, 

destaca a importância do “espírito” na instauração da loucura carnavalesca: Le bon 

vin coule, / L'esprit découle, / Le gros mot roule, / Le monde aboule (RAYMOND-

BOCQUET, 1842). Com isso, os bailes carnavalescos deixavam, paulatinamente, de 

ser uma diversão familiar, para serem vistos como lugares de encontros furtivos, 

traições e desregramentos, nos quais reinava a lógica masculina de endeusamento 

e vulgarização da mulher. Paralelamente a estas transformações, as brincadeiras 

das ruas se diversificavam. Ao lado de turmas formadas por crianças, velhas senho-

ras ou membros de um mesmo grupo familiar, comuns no carnaval do Rio de Janeiro 

do século XIX, começavam a surgir grupos de rapazes travestidos, turmas de liberti-

nos ou de prostitutas e toda sorte de brincadeiras debochadas ou transgressoras. 

Em poucos anos, este espírito iconoclasta se incorporaria às diversões mais organi-

zadas, como as Grandes Sociedades, com seus carros alegóricos grandiosos sobre 

os quais mulheres mundanas desfilavam debaixo dos aplausos da multidão. Com 

tudo isso, já no final do século XIX, o carnaval do Rio de Janeiro se afirmava como 

um espaço ambíguo, ao mesmo tempo de reiteração de preconceitos e de liberação 

dos costumes. 

O corpo no samba 

A partir da década de 1920, a onda mundial de valorização da cultura negra, conhe-

cida como negrofilia (ARCHER-STRAW, 2000), e a popularização do ritmo samba 

colocariam em destaque as expressões culturais negras no Brasil, em especial a-

quela dos morros periféricos ao centro do Rio de Janeiro ocupados pelas favelas. 
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Estes espaços eminentemente populares estabeleceriam toda uma mitologia centra-

da na sensualidade do ritmo dos instrumentos de percussão (pandeiros, tamboris, 

agogôs e bumbos) e nas figuras do sambista elegante (compositor, instrumentista e 

cantor de sambas) e da cabrocha faceira (dançarina de curvas fartas, seios exube-

rantes e quadris avantajados). Geralmente mulatas, estas cabrochas de pele more-

na passariam a representar a essência do carnaval do Rio de Janeiro e da própria 

mulher brasileira, um estereótipo sensual que se fixaria no imaginário internacional. 

Na década de 1930, as primeiras escolas de samba se organizavam como grupos 

musicais nos quais rapazes tocavam instrumentos, de percussão e de corda, acom-

panhados pelo coro de mulheres. A harmonia eminentemente popular e a graça dos 

movimentos das cantoras surpreenderiam a intelectualidade carioca que, rapida-

mente, elegeria estes grupos de “samba de morro” como a manifestação mais pura 

do carnaval do Rio de Janeiro. Nas décadas de 1940/50, a fama destes grupos, já 

conhecidos como “escolas de samba” se espalharia por todo o país, fixando, no i-

maginário nacional as figuras de personagens que se tornariam verdadeiros símbo-

los do carnaval brasileiro – como o malandro, a mulata e a baiana fartamente explo-

rados na obra de Di Cavalcanti – todos carregados de uma forte carga de sensuali-

dade, ligada ao estereótipo do imaginário negro e mestiço. 

O primeiro desses personagens, o malandro, teria se originado dos tocadores de 

instrumentos de percussão dos grupos de samba. Representados pela figura de um 

jovem rapaz de porte esguio, com andar balançado, roupa elegante e gestos seduto-

res associados aos movimentos da capoeira, estes malandros seriam uma espécie 

de Don Juan tropical de pele morena. A segunda personagem, a mulata, muitas ve-

zes definida como “o principal produto de exportação brasileiro”, resumiria o ideal 

das características físicas femininas prezadas pelos homens. Com sua dança cen-

trada basicamente em movimentos das pernas e quadris a mulata se transformaria, 

a partir de então, em inspiração para músicas carnavalescas (“O teu cabelo não ne-

ga”, de Lamartine Babo; “A mulata e a tal”, de Braguinha e “Mulata bossa-nova”, de 

João Roberto Kelly, por exemplo), em heroína literária (“A morte da porta-

estandarte”, de Aníbal Machado) e em tema recorrente das artes visuais (Tarsila do 

Amaral, Carybé, Di Cavalcanti). Apesar de seu nome remeter ao estado da Bahia, a 
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baiana carnavalesca, enquanto personagem carnavalesco, é tipicamente carioca. 

Presença obrigatória em toda escola de samba contemporânea, essas mulheres, 

geralmente senhoras de meia idade, não possuem uma sexualidade tão explícita 

quanto à do malandro e da mulata. Suas enormes saias rodadas, ao estilo do Se-

gundo Império Francês, valorizam o corpo abaixo da cintura, representando, simbo-

licamente, os grandes úteros geradores de vida, justificando seu apelido de “mães 

do samba” (ARAÚJO, 2011). 

A partir desta organização inicial, as escolas de samba se transformariam, da déca-

da de 1960 em diante, na maior expressão do carnaval do Brasil, difundindo interna-

cionalmente a imagem nacional. Espécie de representação essencial do país, estes 

grupos carnavalescos iriam refletir a liberalidade crescente da sociedade brasileira 

(e ocidental) em relação à sexualidade. Um momento de inflexão nesta atitude cada 

vez mais aberta em relação aos temas sexuais seria a instauração no Brasil, em 

meados dos anos 60, de um regime de exceção que perduraria até a década de 

1980. Durante estes anos em que os militares mantiveram o país sobre forte contro-

le, as escolas de samba cumpririam ao mesmo tempo os papéis de veículos da pro-

paganda governamental, de espaços da expressão revolucionária popular e de vál-

vulas de escape das tensões sociais, através doe sua exposição nos meios de co-

municação de massa. A explosão do movimento feminista nos anos 60/70 iria refor-

çar a busca pela igualdade entre os sexos (CRUZ, 1982), unindo os interesses do 

governo brasileiro àqueles dos movimentos de oposição na condenação da exposi-

ção excessiva dos corpos femininos durante os desfiles carnavalescos numa espé-

cie de cruzada contra a “degradação” carnavalesca da mulher. Apesar disso, as mu-

latas continuavam a exibir seus corpos e sua sensualidade durante os desfiles, para 

deleite da platéia masculina que acompanhava as transmissões de televisão em ca-

deia nacional, e em matérias fartamente ilustradas nas revistas semanais. Entretan-

to, já na década de 80, as visões mais libertárias do feminismo passaram a relativi-

zar as críticas à exposição de corpos nas escolas de samba, destacando o prazer e 

a “produtividade” presentes no consumo da imagem feminina (ANG, 1985) e abrindo 

espaço para novas ousadias e para valorização do corpo carnavalesco. Um exemplo 

é o aparecimento, neste período, da “rainha de bateria”, representada por uma jo-

vem seminua desfilando seu corpo escultural a frente da bateria da escola de sam-
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ba. Nas duas décadas que se seguiram, esta personagem cresceria de importância, 

atraindo para si todas as atenções da imprensa e tornado-se uma posição disputada 

por grandes estrelas nacionais. 

Paralelamente a esta transformação do papel da mulher no carnaval, as escolas de 

samba passaram a dar destaque crescente aos corpos nus (de homens ou mulhe-

res), valorizados pelo hedonismo contemporâneo e seu culto ao corpo perfeito, es-

culpido em academias ou em operações plásticas estéticas. Os grandes carros ale-

góricos presentes nos desfiles começaram a exibir um número cada vez maior de 

pessoas com pouca, ou quase nenhuma, roupa, num processo de ressignificação 

progressiva da fantasia carnavalesca que deixa de ser realizada somente com teci-

dos, plumas e paetês para ser construída no próprio corpo com músculos, pele, pin-

turas e silicone. 

A fantasia e o corpo 

Entretanto, apesar de representar sua maior vitrine, esta progressiva exibição de 

corpos carnavalescos não seria prerrogativa das escolas de samba. No Brasil, a ex-

posição gradativa de seios, pernas e nádegas durante o carnaval das ruas vem se 

afastando progressivamente da idéia de inversão carnavalizada de Bakhtin (1982) 

para aproximar-se de uma ostentação cada vez mais vistosa e “cotidiana”. A história 

da fantasia no carnaval popular do Rio de Janeiro é um exemplo dessa progressão. 

Na primeira metade do século 19, as ruas da cidade apresentavam-se como palcos 

para a exibição das mais variadas indumentárias. O interesse, importado de Paris, 

pelos passeios de carruagens durante os dias de carnaval, colocaria a população da 

capital do Brasil em contato com as sofisticadas vestimentas carnavalescas ao gosto 

francês. Pierrôs, colombinas, reis, princesas, incroyables, vivandières, 

Méphistophélès e, mais tarde, chicards, débardeurs, titis e bébés desfilariam pela 

cidade sobre charretes enfeitadas, criando no povo carioca o gosto pelo disfarce e-

legante e pela fantasia elaborada. Na segunda metade do século XIX, as reinterpre-

tações desses trajes já poderiam ser vistas nos variados tipos de grupos carnava-

lescos populares que ocupavam as ruas com suas brincadeiras. Fantasiar-se com 

tecidos e rendas sofisticados (ou substituí-los por seus similares mais simples), dis-

farçar-se com barbas, bigodes ou cabeleiras postiças, divertir-se vestindo as mais 
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inesperadas fantasias, tudo isso era parte integrante da festa carnavalesca das ruas 

do Rio de Janeiro. É este gosto popular pelas roupas elaboradas que explica, por 

exemplo, a presença das indumentárias características das escolas de samba cario-

cas no século XX.  

Até os anos 60, este carnaval nas ruas se manteria fiel a seu passado, preservando, 

a seu modo, as fantasias “tradicionais”, como a “nega maluca” (espécie de caricatura 

de uma mulher negra com peitos e ancas exageradas por enchimentos), o árabe, a 

morte, o pirata ou o índio. A partir de meados da década, a instauração do regime 

militar procuraria reduzir os excessos carnavalescos das ruas para evitar possíveis 

focos de subversão contra o governo, incentivando a realização de bailes em ambi-

entes fechados. Alguns desses bailes tornar-se-iam verdadeiros ícones da permissi-

vidade e as imagens de homens e mulheres seminus em poses lascivas se espalha-

riam pelas revistas ilustradas e pelas transmissões de televisão do Brasil. 

Uma reação importante às intenções repressivas do governo e à exacerbação ex-

clusivamente sexual dos bailes seria a criação, no Rio de Janeiro, de um grupo que 

desfilava sob o sol, à beira-mar, chamado Banda de Ipanema. A dificuldade imposta 

pelas autoridades a qualquer forma de atividade política atrairia a juventude para as 

apresentações deste grupo que, em pouco tempo, se tornaria uma espécie de espa-

ço libertário alternativo. Sem tratar explicitamente de temas políticos e sem atacar 

diretamente o governo, a Banda de Ipanema escaparia da repressão generalizada 

estabelecendo seu “protesto” através da alegria, da descontração e do deboche apa-

rentemente desvinculado dos problemas nacionais. Em pouco tempo a atitude era 

copiada em todo o país, criando uma espécie de “resistência carnavalesca” que, a 

seu modo, contribuiria para desestruturar o poder ilegitimamente constituído. A Ban-

da de Ipanema lideraria, desse modo, uma pequena revolução nos costumes brasi-

leiros ao valorizar a participação de homens e mulheres vestidos com trajes de ba-

nho em seus desfiles, incentivando uma espécie de “política popular do corpo” ligada 

à liberação dos costumes e à sexualidade. As fantasias carnavalescas se reduziam 

ao mínimo, deixando à mostra os corpos acostumados à exibição nas praias e bares 

do litoral carioca. 
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Paralelamente a este processo, outro elemento passaria a se incorporar ao carnaval 

do Rio de Janeiro: os transformistas jocosos chamados de drag-queens, ou “carica-

tas”, termo este usado preferencialmente no Rio de Janeiro. A presença de homens 

vestidos de mulher durante o carnaval não é nenhuma novidade. O uso de roupas 

do sexo oposto faz parte da própria idéia de inversão carnavalesca, tendo sido rela-

tada desde a Idade Média européia. Nos bailes mascarados do carnaval da Paris do 

século XIX e, anos mais tarde, do Rio de Janeiro, alguns senhores mais animados 

costumavam apresentar pequenos números cômicos fantasiados de mulheres ele-

gantes. Sabe-se, também, que, algumas vezes, homens usavam disfarces femininos 

para entrar de graça nos bailes, aproveitando-se do incentivo masculino à presença 

de mulheres nos eventos carnavalescos. No carnaval brasileiro da década de 50 em 

diante, foram comuns os chamados “blocos de piranhas” onde homens perfeitamen-

te viris vestem-se toscamente de mulher, geralmente usando roupas de suas espo-

sas, noivas ou namoradas. Um exemplo literário dessa “feminização do mundo” 

(DAMATTA, 1981) é Vadinho, macho conquistador protagonista do romance “Dona 

Flor e seus dois maridos”, de Jorge Amado, que morreria num dia de carnaval vesti-

do de mulher, com peruca e boca pintada de batom, tendo amarrada entre as pernas 

uma grande e jocosa raiz de mandioca a guisa de membro sexual masculino. Entre-

tanto, longe de marcarem uma inversão da ordem estabelecida, estes travestismos 

apresentam-se como discursos reiterativos das classificações de gênero socialmente 

estruturadas pela hegemonia heterossexual masculina. 

Uma espécie de “resposta” carnavalesca a esta atitude já se fazia presente nos anos 

1970, nos chamados “bailes dos enxutos” (eufemismo debochado para bailes mas-

carados organizados para os homossexuais). Neles a presença ostensiva de traves-

tis (homens que procuram mudar seus corpos e vestimentas para se transformar em 

mulheres) já apontava para as questões de gênero e o potencial desestabilizador de 

suas performances (BUTLER, 1990). Mas será principalmente após os anos 90, que 

o espaço público do carnaval brasileiro se abriria para as chamadas “caricatas”. Ini-

cialmente restritas a grupos carnavalescos exclusivamente gays, essas personifica-

ções desestabilizadoras dos papéis sexuais (TAYLOR e RUPP, 2004) ocupariam 

boa parte do carnaval de rua carioca com suas representações exageradas do femi-

nino. Seios imensos, quadris absurdamente exagerados, maquiagem excessiva, 
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gestual feminino exacerbado, são as formas visuais de expressão dessa “anarquia” 

presente não só nas fantasias e adereços, mas também nas performances grotes-

camente humorísticas das “rainhas dragão”. A presença ostensiva desses persona-

gens nos eventos carnavalescos cariocas, interagindo tanto com gays quanto com 

crianças e grupos familiares, deixa no ar a questão sobre o caráter conservador ou 

revolucionário das drags. Não se pode negar, entretanto, sua alma notavelmente 

carnavalesca. 

Sexualidades ambivalentes 

Ao focalizarmos o carnaval do Rio de Janeiro procuramos destacar o caráter dinâmi-

co da cultura popular em geral e dos carnavais em especial. As duas faces antagô-

nicas da festa – de um lado o espaço da transgressão, da inversão da ordem esta-

belecida e da crítica aos costumes e de outro território da tradição, da permanência 

dos costumes e da reafirmação do status quo – podem ser encaradas como momen-

tos diferentes de um mesmo processo de tensões e disputas envolvendo os mais 

variados, e contingentes, interesses numa negociação onde resistências e incorpo-

rações estabelecem equilíbrios sempre instáveis. 

Nesse sentido, a sexualidade presente na festa carnavalesca, não deve ser vista 

como intrinsecamente revolucionária ou reacionária, mas como um elemento impor-

tante na expressão do caráter ambivalente da própria festa. No Rio de Janeiro, as 

caricaturas grotescas da imagem feminina, os beijos públicos, a dança sensual do 

samba, as músicas jocosas e a exposição dos corpos na festa das ruas, são sauda-

dos pelas autoridades, documentados pela imprensa, compartilhados, aplaudidos e 

incentivados por uma multidão de cariocas e turistas e valorizados como expressão 

da “alma” carnavalesca brasileira. Se, por um lado, estas imagens, carregadas de 

tensão, incorporam-se à “tradição” carnavalesca brasileira e a suas representações 

visuais e expressões artísticas, reforçando estereótipos e reafirmando antigos con-

ceitos, por outro, essas mesmas cenas impõem novas moralidades, propõem outras 

abordagens do corpo e traduzem novas sexualidades, produtos da exposição exa-

cerbada de imagens explicitamente sensuais e de sua tradução em expressões ar-

tísticas institucionalizadas ou populares exemplificadas, respectivamente, por boa 
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parte da obra do fotógrafo Mario Testino ou pelas esculturas de areia representando 

mulheres nuas espalhadas pela orla de Copacabana. 
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