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Introdução 

 

Os divertimentos populares ao longo dos tempos sempre foram vistos pelas 

camadas mais abastardas como algo perigoso e atentatório à ordem e à moral. Pois 

nessas reuniões de gente pobre a decência quase nunca era respeitada. Assim pensava 

boa parte da “fina flor” da sociedade ludovicense durante o Oitocentos. Certamente os 

banhos de rios, preferidos dos moleques e negros escravos que procuravam se refrescar 

do calor natural das paragens desta terra, fazia parte da lista dos divertimentos 

proibidos. Nadar de forma natural bem como banhar nas fontes públicas e portos era 

uma contravenção recorrente prevista no artigo 25 do Código de Postura Municipal de 

1866, cuja multa era de cinco mil réis ou três dias de prisão. Divertimentos outros como 

o bumba meu boi, o entrudo, as brigas de galo, os bailes, o jogo apostado do fim de 

tarde, tocar o realejo e beber uma pinga na quitanda próxima eram também, 

contravenções sujeitas à multa e a cadeia. Entretanto, mesmo quem devia zelar pelo 

cumprimento da ordem e da moral pública como os agentes do policiamento, eram 

denunciados e pegos praticando as contravenções que deveriam evitar. Foi o caso do 

soldado que fazia a ronda nas proximidades da Fonte do Ribeirão que, ao avistá-la, 

lançou a “farda longe” e expôs “às vistas públicas as formas como a natureza o dotou” 

(PACOTILHA, 5 fev. 1884, p.3).  

                                                           
 Bacharel em História e Ciências Sociais (UFMA), Mestre em História Social pela Universidade Federal 

do Maranhão (2014). 
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É bem certo que a presença policial nos locais de divertimento populares não 

significasse à contenção das desordens, e sim, a participação nelas. Alguns soldados do 

5º batalhão se reunião todos os sábados em um quartinho vizinho a casa do coronel Vaz 

Júnior e realizavam um “belo samba” que tinha a presença de algumas “raparigas da pá 

virada” e segundo o denunciante a festa era regada a “palavrão” e “pancadaria” 

(PACOTILHA, 12 ago. 1881, p.2). Esse segmento policial era arregimentado entre as 

camadas populares e não se mostravam preparados ou mesmo afeitos à disciplina. 

Constantemente se envolviam em arruaças e desordens pela rua. Jogatina, bebedeira e 

até mesmo roubo faziam parte da rotina de muitos desses soldados que se misturavam a 

“fina flor da vagabundagem” nas brincadeiras “grosseiras” e “barulhentas” que 

diariamente aconteciam em algum canto de rua, quitanda ou baixo de sobrado. As 

licenças e o controle policial não foram capazes de frear as diversões “vadias” que 

insistiam em adentrar no espaço civilizado da cidade.  

 

1. “A fina flor da vagabundagem”: pândegos, imorais e vadios 

 

Na primeira metade do século XIX, na província do Maranhão, os vadios, 

estavam associados a todo tipo de crime, que iam dos pequenos furtos aos assassinatos. 

Essa “fina flor da vagabundagem” era composta por “malfeitores”, “criminosos” e 

sujeitos de “maus instintos”, sem paradeiro fixo e que se deslocavam pelos sertões em 

busca de fazendas e “gentes” para roubar1, como também, daqueles que foram pegos em 

bebedeiras, batuques e diversões barulhentas pela cidade. Esses sujeitos, sempre 

aparecem nas crônicas e relatos de viajantes e autoridades políciais, como facínoras, 

violentos, imorais e pândegos que não respeitavam a ordem e as famílias de bem. 

O Código Criminal de 1830 tipificava o vadio como toda pessoa que não 

possuísse profissão certa ou não justificasse o meio pelo qual vivia. No Maranhão, 

durante toda a primeira metade do século XIX, o considerado vadio, teve sua imagem 

associada ao roubo, à violência, a imoralidade, a brutalidade, além da preguiça já inata. 

Essa visão de um vadio truculento e criminoso criada pelas autoridades e pelas elites 

locais foi nutrida pelo medo e preconceito para com a população livre e pobre. 

Entretanto, essa associação começa a apresentar mudanças a partir da segunda metade 

                                                           
1 Sobre os vadios e a vadiagem no Maranhão na primeira metade do século XIX, ver estudo de: 

CALDEIRA, José de Ribamar Chaves. Dois estudos: os discursos de Japi-açu e de Momboré-uaçu e 

Vadiagem no Maranhão, 1800-1850. São Luís: EDUFMA, 2004. p. 43-75. 
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do século XIX indo até as primeiras décadas do século XX, quando houve uma maior 

abrangência do termo na sua prática. Embora, as elites tentassem introjetar nos libertos 

e nos homens livres e pobres, valores como a obediência e a disciplina ao trabalho, 

requisitos necessários a esse novo mundo em que deveriam se inserir, não foram de 

total, aceitas por esses grupos. Agregam-se aos comportamentos indesejáveis, a 

mendicância, a jogatina e as festas populares que deviam ser reprimidas com todo o 

rigor da lei. Os aparatos de policiamento esforçavam-se por reprimir qualquer ato 

considerado refratário a ordem do trabalho e do “bem viver”.  

Com o crescimento das cidades e o desejo de torná-las civilizadas e modernas, 

indivíduos sem ocupação que perambulasse pelas ruas, passaram a serem vigiados de 

perto pelos inspetores de quarteirão, encarregados de comunicar ao subdelegado 

qualquer movimento suspeito. Embora a tarefa se tornasse difícil a esses “agentes da 

lei”, pois, nem sempre o contingente era suficiente para atender a demanda da capital. 

As rondas se davam durante o dia e a noite. As Partes Gerais da Novidade do Dia do 

Corpo de Polícia do Maranhão nos informam, da presença constante, nessas rondas, de 

patrulhas formadas por guardas nacionais da reserva, como forma de suprir uma 

carência já evidenciada de homens para o policiamento. A documentação também nos 

informa da existência de uma patrulha de cavalaria, embora, como relatou o major 

comandante José Thiago da Silva, em 3 de junho de 1870, “a patrulha de cavalaria para 

o caminho grande”, deixou de sair, “por não haver cavalos para esse serviço”. Faria 

(2007: p.196-198), destaca que, nos decênios de 1860, o contingente formado por vinte 

praças montados, era o menor de todo o Império. E em 1872, por lei provincial, estava 

se autorizando a venda dos cavalos e dos arreios da companhia de polícia montada. 

Desta maneira seguia deficiente o policiamento da capital, reclame constante dos 

presidentes de província2.  

A cidade civilizada e moderna que se desenhava nos planos e nos sonhos das 

elites ludovicense da segunda metade do século XIX, estava baseada na exclusão social, 

onde, uma grande parcela de habitantes constituída de homens de cor subempregados ou 

“desocupados”, se tornariam alvos de um controle policial sistemático contra a 

vadiagem. A rua, então, vai se mostrar acolhedora à multidão de “vadios” na cotidiana 

luta pela sobrevivência e diversão. 

                                                           
2 Para um estudo mais detalhado sobre o corpo de polícia do Maranhão, ver: FARIA, Regina Helena 

Martins de. Em nome da ordem: a constituição de aparatos policiais no universo lusobrasileiro (séculos 

XVIII e XIX). Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em 

História, Recife, 2007. p.170-209. 
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Muitas crianças pobres e escravizadas cresciam soltas pelas vielas e becos da 

cidade a procura de patuscadas pueris, a soltar busca-pés3, quebrando vidraças de 

janelas ou imitando latido de cães4. Não foram para as escolas profissionalizantes e 

diplomaram-se em “vadios-mestres”, “vadios-tipos”, ou seja, completos vadios que se 

reuniam em maltas atormentando a “população honesta”. 

 

2. Brincadeiras “grosseiras” e “barulhentas” na São Luís oitocentista 

 

 Era presença comum nas paisagens das cidades brasileiras durante o Império, 

dezenas de rapazotes que perambulavam pelas ruas, praças, fontes e becos à procura de 

diversão, peraltices, jogos, brincadeiras ou mesmo trabalho. Muitos desses garotos 

empregavam-se em pequenas oficinas, na esperança de aprenderem algum ofício. Fraga 

Filho (1996: p.111), destacou que: “ao lado das prostitutas e dos indivíduos sem eira 

nem beira, os moleques vadios eram vistos com desprezo e hostilidade pelos bem-

nascidos”.  

 Boa parte desses garotos provinha de origem pobre, alguns órfãos, outros 

passaram a mendigar devido o abandono das famílias, e alguns, eram, por vezes, 

surpreendidos cometendo pequenos delitos. O caso do menor Raymundo, preso no dia 

14 de agosto de 1870, ilustra bem essa situação vivida por determinados menores em 

São Luís. Raymundo foi preso no Largo do Carmo portando uma nota de cem mil réis, e 

disse que estava indo comprar sortes. O dinheiro era proveniente de um furto feito na 

casa de Belmiro Paes de Azevedo. No ofício enviado ao então vice-presidente da 

província, Dr. José da Silva Maia, o chefe de polícia Domingos Freire da Silva, 

colocava a decisão nas mãos do chefe do Executivo provincial: “Tendo outros sim sido 

sabedor que não é este o primeiro fato praticado pelo menor acima, acho conveniente 

apresenta-lo a V. Exª a fim de dar-lhe destino que entender em sua alta sabedoria”5 

(MARANHÃO. Ofício de 23 de agosto de 1870). Geralmente este “destino”, era o 

envio desses menores infratores para, a Escola de Aprendizes Marinheiros ou para a 

Casa dos Educando Artífices. A Casa proporcionava um ensino civil, militar e religioso 

aos internos, bem como, as oficinas de alfaiate, sapateiro, marceneiro, carpina, cutileiro 

e ferreiro6 que visavam preparar essas crianças para o mundo do trabalho, dando-lhes 

                                                           
3 PACOTILHA, 20 jun. 1881.  
4 PACOTILHA, 14 nov. 1880.  
5 Optei por atualizar a grafia e a pontuação dos documentos de texto de época usados neste artigo. 
6 ALMANAK, op. cit., p.96. 
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um ofício e retirando-os da rua, onde, segundo as autoridades, estavam mais vulneráveis 

a toda sorte de vícios. Em um ofício ao presidente da província, datado de 10 de 

fevereiro de 1887, o responsável pela Escola de Aprendizes Marinheiros, Othon de 

Carvalho Bulhão, lastimava a falta de menores para o “alistamento” e culpava as 

autoridades policiais e os juízes de órfãos por não enviarem a grande quantidade de 

meninos vadios existentes na cidade para à sua instituição. Assim, rogava a intervenção 

do presidente da província, na tentativa que o mesmo, sensibilizasse as autoridades 

responsáveis pelo envio desses menores. Dizia ele: 

 
Durante o corrente ano ainda se não alistou um só menor nesta Escola, 

servindo naturalmente a falta de interesse das autoridades policiais e juiz de 

órfãos, que tem obrigação de remetê-los, e como V. Exª não ignora ter essa 

Província um grande número de meninos vadios e subprotegidos da sorte, 

para quem foi justamente criada esta tão útil e humanitária instituição, a fim 

de evitar que em vez de tornarem-se uteis a si e a pátria venha ser criminosos 

como geralmente acontece; por isso, vou rogar a V.Exª, como primeira 

autoridade dessa província, onde possa de geral estima se dignar recomendar 

as referidas autoridades que empreguem seus valorosos esforços neste 

sentido para o reconhecimento deste estabelecimento (MARANHÃO, Ofício 

de 10 de fevereiro de 1887. Grifos meus). 

 

 Os jornais também denunciavam o uso de crianças em um “ramo da indústria 

assaz explorado nesta cidade, e contra qual se opõe a moralidade pública” 

(PACOTILHA, 10 maio. 1881), referindo-se o articulista da Pacotilha, à mendicância, e 

sentindo-se incomodado com a “especulação de uma malta de vadios e indolentes que 

por todos os cantos e ruas e em todos os dias da semana apoquentam a paciência 

humana com pedidos de esmola” (PACOTILHA, 10 maio. 1881). O articulista chamava 

de “espetáculo vergonhoso dos industriosos”, que, zombeteiramente se aproveitavam da 

caridade cristã pública. Deixemos falar: 

 
Não condenamos a caridade. Esta virtude do cristianismo e a mais sublime 

criação religiosa. Combatemos o abuso que tende a relaxa-la, porque afinal 

de contas o público se verá na contingência de dar esmola somente por se ver 

livre do berreiro dos meninos que acompanham esses cegos que veem e 

aleijados que dançam. Combatemos o abuso, porque todos o sabem, esses 

supostos mendigos, na sua maioria são indivíduos que aproveitados em 

qualquer indústria licita poderiam ser uteis a sociedade e a província. 
Combatemos o abuso, porque ele chegou a ponto de subtrair das escolas boa 

porção de crianças – esperança da pátria e da família- que se vão acostumado 

a esse estúpido viver dos lazaronis (PACOTILHA, 10 maio 1881.Grifo meu). 

 

 A mendicância era, portanto, um tipo de vadiagem, na visão das autoridades e das 

elites locais, sendo entendida, como um meio de “exploração” da caridade pública. Não 

escapando pena para esse “crime”. O Código Criminal de 1830 no artigo 296, referente 

ao crime de vadiagem, tornava o mendigo sujeito às mesmas penalidades do vadio, 
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prisão de 8 a 24 dias, seguidos de trabalho forçado, como já foi dito. O articulista ainda 

muito incomodado com a situação dos meninos e meninas entregues ao “vício da 

vadiagem” trazia à lembrança a Lei Provincial nº 1091, de 17 de julho de 1874, que 

determinava a obrigação do ensino primário, amparando, “as crianças das trevas do 

analfabetismo”. Perguntava ele: 

 

Onde está a execução desse artigo benéfico? Porque o Sr. Inspetor da 

Instrução pública ou seus delegados não tiram a sacola do pescoço desses 

inocentes que se criam maltrapilhos, sórdidos e indecentes, com o germe do 

bem sufocado pelos vícios das praias e das tavernas, para leva-los a escola e 

concorrer pelo seu desenvolvimento intelectual e moral, únicos bastante 

para fazê-los odiar a preguiça e amar o trabalho, evitar o mal e praticar o 

Bem? Por quê? (PACOTILHA, 10 maio 1881. Grifos meus). 

 

 As autoridades policiais deveriam ficar vigilantes e prontas ao combate de toda 

sorte de “abusos” cometidos por essas levas de pedintes que circulavam pelas cidades. 

Presos uma vez, os pedintes eram obrigados a assinar um termo de “bem viver”, 

assumindo o compromisso de arrumar um trabalho honesto7. A Pacotilha não cansava 

de alertar as autoridades policiais dos supostos abusos cometidos por esses pedintes. Na 

edição de 12 de maio de 1881, denunciava que na Praça da Alegria, um paralítico que 

mendigava em uma rede, não passava de um charlatão aproveitador. Segundo 

testemunhas, ao passar por uma das travessas próximas a praça, surgiu um touro aos 

urros, lançando-se sobre a rede amarrada a uma chita encarnada e, o falso paralítico, não 

sofreu ferimentos mais grave devido ter disparado a correr junto com os seus 

carregadores. Em tom de chacota a notícia terminava assim: “a vista disto, concordam 

todos que não há melhor remédio para a paralisia do que o medo causado por um touro 

bravo que busque acometer o doente” (PACOTILHA, 12 maio 1881). O ganho com o 

“ofício” parecia ser lucrativo, dando para pagar as diárias dos carregadores8. 

  A mendicância somente era legítima e reconhecida, quando, o doente ou, o 

portador de alguma deficiência física, não tendo forças para trabalhar, era autorizado a 

sobreviver da caridade, bem como, o velho, a criança órfã e as viúvas. Esmolar em 

nome de um santo da devoção ou mesmo em favor do divino Espírito Santo era válido, 

entretanto estava em descrédito entre os ofertantes e a própria igreja no ano de 1881, 

como podemos inferir dessa nota do jornal Pacotilha: 

                                                           
7  Ver mais em: MAIA, Clarissa Nunes. O Controle Social no Recife oitocentista. In: SILVA, 

Wellington Barbosa da. (Org.). Uma cidade, várias histórias: O Recife no século XIX. Recife: Ed. 

Bagaço, 2012. p.191-193.  
8 PACOTILHA, 10 maio1881.  
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Pedem-nos que a atenção do exm.º diocesano para o abuso, que se vai outra 

vez introduzido entre nós, de andarem a esmolar de porta em porta para o 

Divino Espírito Santo.  O virtuoso antecessor de s. exc. Fez baixar uma 

portaria que terminantemente proibia semelhante prática e esperamos que s. 

exc. Não deixará de atender a reclamação que ora fazemos, e que 

providenciará que cesse uma vez a especulação dos que armam a credulidade 

pública fins que as mais das vezes não são muito consentâneas com a 

ortodoxia dos meios de que se servem (PACOTILHA 18 maio 1881). 

 

 Não só os moleques e os pedintes desagradavam às autoridades e as elites locais. 

Loucos e bêbados e pândegos de toda espécie entravam para as listas de vadios 

conhecidos9. As várias esquinas das ruas da cidade, conforme noticiavam os jornais e 

faziam crer seus articulistas nas décadas de 70 e 80 do Oitocentos, estavam repletas de 

vadios, que reunidos em maltas, proferiam palavras obcenas e gestos imorais, impediam 

as famílias de “gozarem do agradável frescor” da noite10. No Largo dos Remédios à 

noite sempre era muito animada. Famílias se acomodavam em suas cadeiras “rindo” e 

“palestrando” sobre as notícias do dia. Homens, mulheres e crianças aproveitavam a 

brisa do rio anil. A molecada corria solta levantando poeira do chão e fazendo subir uma 

nuvem vermelha. O articulista do jornal Pacotilha de 8 de outubro de 1883 descria 

assim a noite no Largo do Carmo: 

 
Roletes, Roletes, - gritavam moleques enfadonhamente. No balanço do 

mestre Chico Julião, a rapaziada da vida folgada, de pé fresco, assobiava, 

gritava, ria, guinchava, gargalhava, fazendo uma algazarra enorme, expansiva 

ao som aborrecido de um realejo velho, falhado, que passa ali horas inteiras a 

mastigar uma peças chinfrins, desenxabidas. É um gosto ver aquilo. Mais 

para um lado a meninada galopava fogosamente, com um certo ar 

desembaraçado de jokeys adestrados, - em cima de uns cavalinhos de pau. 

Numas canoinhas de madeira, a criançada galhofava alegremente, manejando 

remos, como se estivessem a metê-los n’água. Foguetes estouravam no alto. 

As bandas de música executavam umas peças agradáveis.    

 

 Os Largos eram os locais preferidos para os namoros, encontro entre amigos e das 

conversas de fins de tarde como da diversão da molecada que procurava se esquivar do 

olhar severo dos pais. Entretanto também, foi o local da desordem. O cabo Mariano 

promoveu no Largo da Misericórdia movido por sua embriaguês “grandes distúrbios”, 

ferindo o praça de policia José Leandro e o cidadão Francisco Honorato da Silva, ambos 

foram parar no Hospital da Misericórdia com ferimentos leves, enquanto o cabo, foi 

preso11.  

                                                           
9 A Pacotilha de 30 de outubro de 1880, p.3, cita o “imoral Tinoco”, a Pacotilha de 14 de novembro de 

1880, se refere a uma negrinha alienada que vagava pelas ruas da cidade. A Pacotilha de 13 de maio de 

1881, fala do conhecido Bambara. 
10 PACOTILHA, 30 out. 1880. 
11 PACOTILHA, 4  jun. 1881. 
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 A indisciplina entre os soldados do Corpo de Polícia e a desorganização do 

órgão12·, contribuía para que os policiais não gozassem de muita estima entre a 

população em geral. O guarda Estevão e o sargento Tertuliano, estavam entre os 

indisciplinados. Na ocasião do 4º ato de um espetáculo no Teatro São Luís, o guarda 

Estevão, desferiu um “valente murro” no menor Francisco. Este caiu fora do salão a 

sangrar bastante na boca, “incontinente acudiu” o chefe de policia, que, assistia ao 

espetáculo. A Pacotilha assim registrou o fato: 

 
Ontem no teatro, quando decorria o 4º ato, o menor Francisco, morador na 

casa dos srs. Antonio Almeida e C., arrojado ao chão por um valente murro 

do guarda Estevão, que se achava presente ao serviço. O pequeno voou do 

salão inferior à rua e caiu a deitar bastante sangue pela boca. Incontinente 

acudiu o chefe exmº. de policia, que assistia ao espetáculo, e mandou prender 

o guarda, que tão mau compreendia sua obrigação de zelar pela ordem, sendo 

necessário prender o sargento Tertuliano que se negara a cumprir essa ordem. 

(PACOTILHA 18 maio 1881.) 

 

 O soldado do Corpo Provisório de polícia13 da capital, João Nepomoceno, foi 

preso em 4 de junho de 1870 por uma patrulha da 1ª Companhia. Os soldados Joaquim 

Mamede da Costa e Francisco Alves d’ Amorim que faziam à ronda na praia do Caju às 

nove e meia da noite, prenderam-no, por desordem com um preto escravo de nome 

Eugênio. O desfecho do caso pareceu inesperado. O escravo foi solto por “ordem 

verbal” do chefe de polícia e o soldado foi recolhido ao xadrez14. As praias, assim como 

as ruas e praças da cidade eram locais propensos a desordens de todo tipo segundo as 

autoridades, pois, maltas de moleques, pretos e vadios se reuniam tanto à noite quanto 

de dia a vadiar em suas folganças. O Código de Postura Municipal punia com multa de 

2,000 réis e oito dias de prisão a toda e qualquer pessoa que fosse encontrada nesses e 

outros locais públicos a jogar qualquer espécie de jogo. Os jornais denunciavam a falta 

de zelo dos policiais, da municipalidade e dos seus agentes em fiscalizar e punir tais 

jogos. A denúncia informava que, nas barracas em que se vendem carne a partir do meio 

dia para tarde, reuniam-se indivíduos das mais diferentes classes a jogar 

cotidianamente15. 

                                                           
12 Almanak do Diário do Maranhão para o ano de 1878, Maranhão 1877, Typ. do Frias. p.57. 

Biblioteca Nacional. 
13 Esse corpo de polícia foi criado em 11 de setembro de 1868, “por portaria da presidência”, em “virtude 

do aviso do ministério da guerra de 21 de outubro de 1865”. Possuía quatro companhias. Almanak 

Administrativo  da Província do Maranhão.  Organizado por João Candido de Moraes Rego, 1870. p.122.  
14 Partes gerais da novidade do dia do corpo de polícia da Província do Maranhão. 5 de junho de 1870. 

Setor de avulsos. APEM. 
15 PACOTILHA, 18  maio 1881.  
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 A rampa Campos Melo, era outro local conhecido de jogadores que ali se reuniam  

diariamente. Homens pobres, mulatos, libertos e pretos escravos se divertiam a 

“apostar dinheiro” nas improvisadas rodas de jogos. Essa contravenção era cometida 

por todas as classes sociais, embora, a “arraia miúda”, fosse a que mais praticasse o 

delito. Este “vício”, alvo de repressão das autoridades policiais e dos fiscais municipais, 

que o viam, como algo, proveniente do ócio e da renúncia ao trabalho por parte desses 

sujeitos, estava ligada a vadiagem. Mais uma vez, o incansável “hebdomadário crítico e 

noticioso”- a Pacotilha, em sua edição de 9 de junho de 1881, fez duas denúncias sobre 

os referidos jogos. A primeira diz respeito a uma loteria clandestina que funcionava em 

uma quitanda na Rua do Ribeirão, atraindo a “criançada em magotes”. O delicioso 

bilhete ao preço de 40 réis dava direito de o premiado, levar: três camarões, uma cebola, 

um carrinho de linha, um dedal e um boneco de chumbo16. A segunda denúncia, foi ao 

referido ajuntamento de pretos a jogar a dinheiro na rampa Campos Melo, “sem o menor 

respeito pelos zeladores do policiamento da cidade” (PACOTILHA, 9 jun.1881). A 

jogatina seguia firme pelas esquinas, ruas e becos da cidade, sempre a atrair “multidões” 

de “ociosos”. 

 Outro ramo da vadiagem, fiscalizado pelos zeladores do policiamento, misturava 

música e jogatina. Os chinfrins, como eram conhecidos esses locais, ajuntavam pretos 

livres, escravos e pobres que ali se descontraíam após as longas jornadas de trabalho. 

Embora associados à gente ociosa, livres pobres, libertos e escravos que 

desempenhavam os mais variados ofícios pelas ruas da cidade - carregadores, carpinas, 

cigarreiros, funileiros, marceneiros, vendedores, dentre outros foram associados a 

ociosos em seus momentos de “folga”. Os escravos ou escravas “escapavam” do 

cativeiro, extravasando suas energias pelos chifrins da cidade. Um dos bem 

frequentados era o de Benedicto Bordeaux, escravo de José Pedro de Almeida, 

localizado no beco da botica. Mas vários se espalhavam pela cidade para o desespero 

das autoridades, na Rua da Paz17, do Alecrim18, dos Remédios19 e na barreira20. Grande 

parte dos músicos que animavam os chinfrins, era formada por escravos e ex-escravos, 

tendo sido alguns seus fundadores, como foi o caso dos chifrins de Benedicto 

Bourdeaux, Cincinato, Adriano, Porfírio, Celestino e Trajano, esse, ex-escravo do bispo 

                                                           
16 PACOTILHA, 9  jun. 1881.  
17 PACOTILHA, 8  jun. 1881.  
18 PACOTILHA, 17 jun. 1881.  
19 PACOTILHA, 23 jun. 1881.  
20 PACOTILHA, 15 jun. 1881.  
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D.Luiz21. Todos conhecidos da polícia. Em carta publicada ao Chefe de Polícia, por 

alguém que se intitulou “EU”, na Pacotilha de 8 de junho de 1881, lamentava-se das 

desordens e incômodos causados pelo chinfrim do Cincinato. Reclamava-se: 

 
Continuam com maior escândalo, os chinfrins da Rua da Paz cujo diretor é o 

célebre Cincinato, ou o coxo, que sem temer as autoridades policiais, reúne 

todas as noites um grupo de negros vadios em uma casa na rua acima 

indicada, e desde então as sete até as tantas da noite incomodam os vizinhos 

não só com os gritos como também pelo som áspero e aborrecido de uma 

taboca ou flauta; por isso pedimos a S. exc. Muito e muito que tome qualquer 

providencia a respeito para que mais tarde não tenhamos ocasião de lamentar 

alguma cena desastrosa. A propósito: no domingo último a bem vulgar Maria 

Joana, desordeira e frequentadora desses lupanares em um chinfrim que 

também há na rua das Creolas travou-se de razões, com uma tal Fellipa que 

se não é a intervenção de algumas pessoas, talvez a coisa chegasse a neto 

(sic). Consta também que os músicos de ambos os chinfrins são cativos. Eu. 

(PACOTILHA, 8 Jun. 1881).  

 

 A diversão de pobres, cativos e libertos, foi tratada como vadiagem pelas 

autoridades provinciais no Brasil durante todo o século XIX. Na Província do Maranhão 

e particularmente na cidade de São Luís, com a caça aos chinfrins, ao bumba meu boi22 

e ao entrudo23. Os aparatos de policiamento deveriam estar sempre prontos a reprimir 

qualquer ajuntamento que perturbasse a ordem pública. Cantos, vozerias, algazarras e 

palavras obcenas eram ligadas a atitudes do vadio frequentador. Esses divertimentos, na 

visão da polícia só serviam para ajuntar maltas de vadios, desordeiros e ladrões que 

atentavam contra a moral e os bons costumes. 
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