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RESUMO 

 

 

Esse estudo se dedica a analisar a passagem do carnaval para a micareta em Feira 

de Santana, em um recorte temporal que vai de 1930-1939 e a entender com isso, como 

ocorre esse processo, quais os conflitos e os elementos envolvidos nessa transição.  A 

criação da Micareta só ocorre em 1937, porém, para se compreender o processo de 

ressignificação da festa carnavalesca, é importante analisar a partir de 1930 quando o 

Carnaval começa a declinar até 1939, pois é o período em que a micareta ainda está 

sendo consolidada e coexiste com o carnaval. As principais fontes foram de jornais 

Folha do Norte do período de 1930-1939. De forma secundária, foram utilizados 

também documentos de uma filarmônica, Livro de Tombo da Catedral de Santana e um  

Periódico Comemorativo. 

 

Palavras- chaves: Festa, Carnaval Micareta, Feira de Santana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

That study if dedicate the analyses the transit of the micareta for carnaval in Feira 

de Santana, in a temporary cutting out between the years of 1930-1939. To understand 

with this what occur this process, which the conflict and the elements involves that 

transition. The creation of Micareta only happen in 1937, but for to understand the 

process of re-signification of carnavalesca party is important to analyze the year of 

1930, because is when start the to decline on of Carnaval until 1937, because is the 

period that the Micareta still be in consolidation process and coexist with the Carnaval. 

The principal founts of newspapers of period studied. Of secondary form I used too 

documents of musical society, tumble look of cathedral of Santana and one 

commemorative periodic. 

   

Keys-words: Party, Carnaval, Micareta, Feira de Santana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa que tem como resultado esta monografia começou com a idéia de se 

estudar a Micareta em Feira de Santana-Ba na década de 1930 como um elemento 

identitário da cidade. Porém, a partir do momento em que fui aprofundando o contato 

com as fontes, percebi que havia em Feira de Santana, Bahia, a prática do carnaval, que 

ocorria ao mesmo tempo dos carnavais das outras localidades, no mês de fevereiro, 

antes da quaresma. Com isso, a ideia inicial se transforma e o objetivo passa a ser a 

passagem de Carnaval à Micareta na cidade de Feira de Santana-BA. O recorte temporal 

é a década de 1930, momento de mutação da festa, quando ela deixa de ser Carnaval e 

passa a ser Micareta, a quem se convencionou chamar de carnaval fora de época. E as 

problemáticas que passam a guiar a pesquisa são: por que Feira de Santana deixa de ter 

um carnaval? E por que cria a Micareta? 

A princípio, Carnaval e Micareta me pareceram festas separadas, no entanto, a 

análise de fontes me atentou para o fato de que elas faziam parte de um mesmo grupo 

festivo: as festas carnavalescas. As semelhanças eram inúmeras: os mesmos grupos que 

faziam parte do carnaval estavam na Micareta, os inventores da Micareta eram os 

mentores do Carnaval em Feira de Santana. A diferença centra-se na mudança da data, 

que também gera um conflito com as autoridades eclesiásticas da cidade.  

A Micareta é realizada desde 1937, após a Quaresma e se constituiu como uma 

adaptação de outras festas, uma espécie de resignificações. Pois como já afirmei, essas 

modalidades festivas estão inseridas dentro de um âmbito maior que é o das festividades 

carnavalescas, que se caracterizam pela valorização dos elementos materiais, pelos 

prazeres da carne, uma quebra no cotidiano, onde o que é mais importante é a diversão. 

O entrudo, segundo afirmam as fontes, também esteve presente na forma de se 

festejar em Feira de Santana. Essa prática foi bem aceita no Brasil até o fim do século 

XIX; no pós-abolição, ela passa a ser combatida,  sob o discurso de festa bárbara e 

incivilizada. Nesta oposição, surge o Carnaval como uma resignificação desses festejos 

carnavalescos com costumes civilizados e modernos. Ambas fizeram parte da realidade 

feirense, porém, ao que indicam as fontes, a presença do Entrudo se faz ainda nas 

primeiras décadas no século XX.   
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Na identificação de elementos que contribuíram para essa passagem, encontramos 

o indício trazido pela construção da BR 324, rodovia que liga Feira de Santana à capital 

baiana, Salvador, na década de 1930.  A princípio, existe uma relação entre a construção 

da rodovia e a decadência do carnaval feirense, e o motivo seria a evasão da população 

que preferia o carnaval de Salvador. Mas, esse sozinho seria um elemento suficiente 

para por fim ao Carnaval? Essa é outra problemática abordada nesse trabalho. 

Entretanto, a versão que se tornou mais popular diz que a Micareta surgiu a partir 

de uma inquietação dos foliões Manoel da Costa Ferreira e Antônio Garcia. Segundo 

essa versão, as fortes chuvas em 1936 fizeram com que o Carnaval de Feira não tivesse 

repercussão. Esse mito de fundação responsabiliza a chuva pela criação da Micareta. O 

que ocorre é que essa é uma versão romantizada dos fatos, na qual os conflitos são 

eliminados a partir do momento em que se elege um fenômeno natural como único 

responsável.  

 E a partir disso, criou-se no imaginário feirense a ideia de unidade, uma festa 

apropriada como um elemento que caracterizava o povo feirense, uma festa criada a 

partir de um consenso. Os jornais desempenham um papel fundamental nessa 

construção do ideário da festa, através de suas propagandas que a anunciavam como 

sendo algo essencial à dinâmica da cidade e inerente a todos os feirenses. Isso 

concomitantemente ao projeto de unidade nacional que começa a ser posto em prática 

na Era Vargas, 1930.  

O estudo da festa, como afirma Brito (2005), revela facetas da realidade social, 

pois é uma produção especifica de uma sociedade. Logo, as relações inerentes a esse 

contexto, os conflitos e interesses irão aparecer na dinâmica da festa. Daí a relevância 

da temática, que pretende perceber a transformação os festejos carnavalescos em Feira 

de Santana e suas relações. 

Os sujeitos que compõem a festa são integrantes de uma realidade social e se 

relacionam dentro dessa lógica. Seus posicionamentos dentro da festa estão carregados 

de ideologia, tanto no sentido político de conflito social quanto em uma busca do que 

para eles representam de melhor forma o festejo. Isso começa desde a escolha da 

temática e se expande por todo o processo de construção da festa, culminado no desfile. 

A realização desse trabalho teve como base o uso de jornais do período. Trabalhei 

essencialmente com o jornal Folha do Norte, e sua utilização ganha uma relevância 

maior, pois além de ser uma fonte que noticiava o festejo, um documento produzido na 

época, representa a visão dos idealizadores da festa, tanto do Carnaval quanto da 
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Micareta. O jornal Folha do Norte era um dos patrocinadores, sobretudo ideológico da 

Festa, pois os editores do jornal eram também os organizadores dos festejos 

carnavalescos em Feira de Santana-Ba. 

As reportagens, além de um caráter informativo, com cronogramas, datas e 

anúncios da comissão organizadora, apresentavam um discurso de valorização dos 

festejos – o carnaval como festa civilizadora e necessária psicologicamente, pela qual os 

festejos exorcizariam as tensões do cotidiano. Apresentava, em seguida, a Micareta em 

notícias que reafirmam a característica de civilizar, ao mesmo tempo em que atribui o 

elemento de identificação: a festa como algo inédito, que torna Feira de Santana única. 

Essa valorização da festa por parte do Jornal Folha do Norte fica um pouco mais 

evidente com a comparação que fiz entre o Jornal Folha do Norte e o jornal Folha da 

Feira, um periódico do mesmo período, no qual os festejos carnavalescos, tanto o 

Carnaval quanto a Micareta, são tratados de forma mais simples. As notícias do Folha 

da Feira são menores, e só se apresentam durante os festejos. Diferente do que ocorre 

na Folha do Norte, as reportagens começam um mês antes, com reportagens de primeira 

página e após o festejo uma reportagem com o balanço de cada ano do festejo. Nos anos 

de 1937, 1938 e 1939, quando a Micareta e o Carnaval coexistiam, a prática festiva 

carnavalesca ocorria duas vezes, sendo que era mais forte durante a Micareta. Por ser o 

jornal Folha do Norte mais rico na quantidade de notícias, me aprofundei nessa fonte. 

Tanto os jornais Folha do Norte, quanto o Folha da Feira podem ser encontrados no 

Museu Casa do Sertão em Feira de Santana-Ba. 

A leitura desse periódico me revelou outra possibilidade: o da música como fonte, 

pois apresentam em suas notícias sobre a Festa poemas e músicas. Na verdade, não faço 

uma análise da musicalidade apresentada em desfiles sob o ritmo de marchinhas 

carnavalescas, mas sim a análise das letras. Segundo José Moraes (2000), música tem 

um forte poder de comunicação e vê essa fonte  do ponto de vista social, a música para 

ele só existe, na sociedade, ela está inserida dentro de um contexto e a leitura deste 

material só será possível se a sua realidade for considerada. A música é um documento 

complexo, com várias abordagens, nesse trabalho utilizo apenas uma, que é o de 

interpretação da letra, e sua relação com o contexto. Pois, segundo Napolitano (2007) a 

música está para além das suas estruturas - sons ritmos –  mas, também a relação com o 

momento histórico. 

 Elas apresentam elementos importantes para compreendermos os conflitos, pois 

as letras por mim estudadas são de clubes rivais, em uma espécie de diálogo musical, na 
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qual um cordão/bloco carnavalesco escrevia uma marchinha dedicada ao grupo rival, e 

esse grupo respondia com outra marchinha. Ao perceber a dinâmica da festa fica mais 

fácil acompanhar o movimento que a festa carnavalesca em Feira de Santana, no 

período estudado. Além disso, serve para se perceber as semelhanças e a relação entre o 

Carnaval e a Micareta. 

Utilizei também um periódico chamado Panorama da Bahia, de 1987, que 

apresentou uma edição comemorativa de 50 anos de Micareta, que me foi cedida em 

uma de minhas visitas ao jornal Folha do Norte. Além de apresentar o histórico da festa, 

traz as letras da música como um elemento de rivalidade. Aproveito essa análise e 

aprofundo um pouco mais com o cruzamento das fontes que possuo; o periódico afirma 

que o cenário musical representava um elemento de rivalidade, porém cita apenas os 

trechos das músicas, não analisa os significados embutidos nas letras. E é isso que faço 

perceber: de que forma as ideologias e os conflitos estão presentes na festa carnavalesca 

em Feira de Santana, inclusive através da música. Esse periódico me apresentou a 

facilidade de concentrar em um único número, as canções que estão espalhadas nas 

edições da Folha do Norte. Desse periódico, tenho uma cópia. 

Acabei também utilizando fontes apresentadas por outros autores, como foi o caso 

de uma citação apresentada dos Silvania Maria Batista. Em sua dissertação, ela 

apresenta uma citação do Livro de Tombo da Catedral de Santana, de Feira de Santana, 

na qual pude perceber a relação entre o pároco do período de 1930 e a Micareta. Não 

tive o acesso direto ao Livro de Tombo, mas conheci indiretamente pelo trabalho dessa 

historiadora; matéria que faço uso. 

 Quanto à bibliografia, a discussão historiográfica sobre a temática da 

festividade não é uma abordagem nova, vários pesquisadores desenvolveram pesquisas 

sobre a temática, historiadores e antropólogos especificamente, desde uma perspectiva 

que vai da construção de conceitos até interpretações mais contextualizadas da festa 

com o quadro social. Além de uma bibliografia que discute festa, procurei também 

outras leituras que me ajudaram a compreender o período e o papel dos sujeitos. 

José Carlos Sebe, em Carnaval, Carnavais, em uma análise sobre as origens do 

carnaval, vê a necessidade de se interpretar o carnaval dentro de um contexto, uma 

circunstância particular e especifica. Parte da concepção de que é uma festa racional, 

arquitetada por homens e mulheres dentro de um sistema sociopolítico e econômico. 

Apresenta ainda uma discussão muito interessante sobre os espaços carnavalescos, os 

salões e a rua, e de como eram a utilização desses espaços.  
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Jaime de Almeida, em seu artigo “Uma teoria da festa: o carnaval brasileiro” traz 

questões mais relacionadas à intervenção do Estado na festa, que se apropria do 

elemento carnavalesco em uma tentativa de cristalizar uma identidade nacional. O 

Estado assume, então, o controle quando estabelece padrões fixos de carnaval, com 

regras e punições. Esse quesito possibilita pensar os interesses do poder local em 

envolver toda uma estrutura, mesmo que não seja de forma institucional, coisa que só 

acontece a partir de 1968, na gestão do prefeito João Durval Carneiro, mas na presença 

de figuras políticas na organização e divulgação da festa, nos papéis assumidos nesse 

âmbito. 

Peter Burke, “O carnaval de Veneza, século XII ao XIX”, ajuda a compreender o 

carnaval dentro dos “jogos” políticos e administrativos. Aborda também a perspectiva 

econômica, a comercialização do carnaval de Veneza. O carnaval passa a ser 

profissional e comercial. O interessante dessa abordagem é uma possível analogia com 

o objeto da pesquisa, pois, segundo as fontes, a criação de uma espécie de anexo do 

Carnaval, tem uma relação com a não capacidade de concorrer com o carnaval de 

Salvador. 

O artigo “O carnaval e o mundo burguês” de Sandra Brito (2005) também aborda 

o envolvimento dos poderes políticos na composição das festas carnavalescas; a 

associação entre a modernização do carnaval em consonância com o projeto de 

modernização do país representada pelo poder do estado em estabelecer regras. Isso 

significa a introdução de valores da elite intelectual e do governo.  “Carnaval, Mercado 

e diferenciação Social” de Gustavo Silva e Cristina Carvalho (2004) tratam de como 

uma festa dita tradicional e de caráter popular se transforma em uma massa de manobra 

das organizações empresariais.  

Mikhail Bakhtin (1993) oferece uma análise importante para quem pesquisa essa 

temática. Ele trabalha em A cultura popular na Idade Média sobre os significados do 

carnaval, os espaços e as nuances dessa vertente cultural. Assim, também é a 

contribuição de Maria Clementina Cunha (2001) em Ecos da Folia ao apresentar o 

desenvolvimento da festa carnavalesca no Brasil, suas ideologias e significados. 

Trabalho semelhante é o que Alexandre Lazzari desenvolve em Porto Alegre, na qual 

analisa a decadência do carnaval porto alegrense. Ambos apresentam uma boa discussão 

sobre o entrudo.  Da Matta contribui bastante com Carnaval, malandros e heróis ao 

discutir os espaços da festa, e os significados de cada um deles.  
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Sobre especificamente a Micareta de Feira de Santana, existe uma monografia, 

designada 31 anos de Micareta, da autoria de Hélder Alencar (1968), feita sob o apoio 

do então prefeito João Durval Carneiro, trabalho este que embasou a oficialização da 

festa. Esse trabalho tem um caráter descritivo, anula os conflitos da festa, homogeneíza 

a sociedade feirense. Porém, apresenta a construção da Rodovia 324 como responsável 

pela crise do Carnaval, ressaltando que a micareta surgiria como uma solução para 

evitar a concorrência com o carnaval de Salvador e manter uma dita tradição 

carnavalesca. Isso confronta o mito fundador das grandes chuvas, como responsáveis 

pela mudança. Antônio Godi (2002) em “ Hermenêutica, mistérios e estéticas 

carnavalescas” contribui para se pensar a relação entre o Carnaval e a Quaresma, o 

sagrado e o profano. 

Além dessas referencias mais específicas, lancei mão também de referências 

secundárias. Sobre Feira de Santana, Silvania Batista (1997) em Conflitos e comunhão 

na festa da padroeira em Feira de Santana contribuiu no sentido de fornecer 

informações sobre Feira de Santana no período e me apresentou uma relação entre a 

igreja e os festejos carnavalescos na cidade. Assim como Rollie Poppino (1968) em 

Feira de Santana no qual tenta fazer uma história geral da cidade e isso me ajuda a 

perceber o contexto de Feira de Santana. Aldo Silva (2008) também me fornece 

elementos da cidade, inclusive da própria Micareta em seu artigo “De terra sã a berço da 

Micareta: estratégias constitutivas da identidade social em Feira de Santana”. 

Reginilde Santa Barbara (2007), em Caminhos de autonomia na conquista da 

dignidade: sociabilidade e conflitos entre lavadeiras em Feira de Santana, contribui 

muito nessa pesquisa, pois apesar de não tratar da festa me apresenta um panorama 

social de um dos grupos mais significativos dos festejos carnavalescos em Feira de 

Santana o clube das “ Melindrosas”, composto por lavadeira. Sevecenko (2007) em “A 

inserção compulsória do Brasil na belle Époque” e Chalhoub em Trabalho, lar e 

Botequim servem para ajudar a compreender a ideologia presente nas primeiras décadas 

do século XX e pensar a festa e o lazer inseridos dentro de um projeto modernizador. 

Edilece Couto (2006) em “ Festejar os santos em Salvador: tentativas de reformar 

e civilizar os costumes” e João José Reis (2005) “ Tambores e temores: a festa negra na 

Bahia na primeira metade do século XIX” permitem perceber como a ideologia da 

desafricanização dos espaços e costumes ocorre. Para a leitura das fontes, no que tange 

à análise de significado das simbologias e representação, utilizo Roger Chartier (1990), 
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A história cultural entre práticas e representações, assim como Pierre Bourdieu (2000), 

O poder simbólico. 

Após a apresentação bibliográfica, cabe finalizar esta introdução com a 

organização desta monografia. Ela está dividida em dois capítulos.  No primeiro 

capítulo, apresento um breve histórico sobre as festas carnavalescas na cidade de Feira 

de Santana, usando como fonte a Monografia 31 anos de Micareta de Hélder Alencar, 

objetivando oferecer, dessa forma, um panorama das modalidades carnavalescas 

vivenciadas por Feira de Santana, anteriores ao Carnaval e a Micareta. Outra fonte, o 

Jornal Folha do Norte, que por ser um dos idealizadores da festa, em suas edições 

oferece um destaque à festa. 

Identificar quais os elementos que compunham o carnaval feirense, como se dá o 

declínio dessa festa e o surgimento da Micareta. Dentro de essa discussão identificar e 

caracterizar os blocos e as filarmônicas, peças fundamentais para entender o festejo e 

sua dinâmica. Além do uso dos jornais, usei também alguns documentos do Clube e 

Filarmônica Euterpe Feirense. O referencial bibliográfico para essas discussões são os 

autores que discutem a estrutura e os significados do carnaval, além de autores que 

discutem acerca de Feira de Santana.  

No segundo capítulo, discuto quais interesses e conflitos estavam envolvidos em 

torno da festa no que tange a sua organização e aos significados nela embutidos e com 

isso perceber as estruturas das relações na cidade. Discuti a escolha do nome da festa 

Micareta, quais as sugestões e qual teor político cada uma delas apresentavam. Discuti 

também o perfil social dos envolvidos na festa e os seus respectivos lugares, e como era 

a relação destes no âmbito da festa.  Para isso, a análise das marchinhas de carnaval 

elaboradas por cada grupo ou bloco caracterizavam as relações e os conflitos, presentes 

no festejo. Além disso, serão discutidos aqui a representatividade da festa na construção 

da sociedade feirense e também a questão do patrocínio da festa carnavalesca, tanto do 

Carnaval quanto da Micareta e o conflito da Micareta com a igreja católica. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 1 - AS FESTAS CARNAVALESCAS EM FEIRA DE 

SANTANA 

 

 

1. De Entrudo à Carnaval: um histórico da festa Carnavalesca 

 

 

As manifestações carnavalescas na cidade aparecem de forma mais expressiva em 

1891 ainda sob o formato do Entrudo, em seguida o Carnaval sobrepõem  a prática 

anterior, originalmente portuguesa. Posteriormente, o Carnaval é substituído, em 1937, 

pela inédita Micareta. A Festa Carnavalesca em Feira de Santana também sofreu o 

impacto da necessidade de se modernizar, sendo caracterizada pela substituição do 

“bárbaro” Entrudo pelo “civilizado” Carnaval.  

É importante compreender Entrudo, Carnaval e Micareta como uma única festa, 

dentro de uma condição maior que é a festa carnavalesca. Na passagem do entrudo para 

o Carnaval existe uma mudança de representação, mas no que diz respeito à mudança 

do Carnaval para a Micareta, não ocorrem mudanças substanciais na estrutura, ela 

continua com os mesmos elementos, mas em uma data diferenciada. Logo, essas 

manifestações não representam festas individuais e distintas. Maria Clementina  Cunha 

(2001) afirma que, durante a maior parte do século XIX, Entrudo e Carnaval 

significavam o mesmo conjunto de brincadeiras e a diferenciação de significado só 

aparece no fim do século XIX, com o advento das idéias civilizadoras e modernista no  

Brasil. 

Primeira manifestação carnavalesca da cidade, o Entrudo esteve atrelado à idéia 

de prática bárbara e incivilizada, pois apresentavam características das culturas 

africanas, que estivessem fora dos padrões estabelecidos pelo projeto modernizador, que 

objetivava entre outras coisas a desafricanização do Brasil, representativo de um atraso 

social e cultural, como afirmam os jornais da época, um forte instrumento de 

disseminação ideológico. O Carnaval sugira de forma mais significativa em 1891, em 

Feira de Santana, como uma alternativa civilizadora, e mantivera-se proeminente até o 

início da década de 1930. O Entrudo, primeira manifestação carnavalesca da cidade, era 

uma festa comum entre os portugueses; de tom jocoso, poderia tomar facilmente forma 

de protesto. Essa prática do século XIX trazia para os festejos carnavalescos uma 
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liberdade perigosa, que alterava a ordem e poderia desencadear comportamentos 

indesejáveis ao grupo dominante, porque, no caso, os aspectos públicos e políticos 

poderiam ser criticados.  

É nesse contexto que o Entrudo passa a ser combatido, nessa empreitada, como 

destaca Brito (2005), estão envolvidas figuras importantes para a construção de um 

ideal que passara a desabonar a prática do Entrudo, atribuindo-lhe o caráter de bárbaro e 

incivilizado. São eles: os intelectuais e as autoridades. Isso ocorre através dos editoriais, 

folhetins e leis que vão aos poucos minando as manifestações. Brito, ao discutir a festa 

carnavalesca em Portugal, faz uma observação interessante a respeito da  relação da 

festa com  a política e o poder: “através da força da lei, o governo civil procura regular 

as diversas práticas carnavalescas portuguesas (...) controle e repressão de 

manifestações consideradas anárquicas”1 (BRITO, 2005, p. 318).  

Além dessa leitura do significado do Entrudo em Portugal, Mello Moraes Filho 

(1946) apresenta uma discussão sobre este conceito e sua existência na Bahia, na qual 

admite que seja uma prática oriunda do povo judeu. Estabelece também um 

comparativo entre as festas em Lisboa e na Bahia. Segundo ele, ambas apresentavam: 

“as laranjinhas e limões cheios de água, atirados com fúria, as bacias, jarras, talhas 

postas a porta para satisfazer os desejos da batalha, em toda a sua violência” 

(MORAES FILHO, 1946, p. 136). O autor contribui com essa análise ao afirmar que na 

maior parte  do Brasil a prática  carnavalesca do Entrudo entra em decadência  no fim 

do século XIX, porém no “nordeste, ainda na primeira década  do século do século XX, 

brincavam-se ferozmente o Entrudo. E Pelo interior retardou-se ainda mais o 

desaparecimento” (Idem.). Isso me ajuda a compreender  o porquê de ainda no início 

do século XX a imprensa de Feira de Santana demonstrar tanta preocupação em 

erradicar os costumes por eles denominados “bárbaros” dos festejos carnavalescos.     

A perspectiva da força do Estado na criação de leis e formas de repressão para 

moldar um sujeito ideal é uma discussão pertinente no Brasil República, 

especificamente discutido por Chalhoub (1986), em seu livro Trabalho, lar e botequim, 

onde ele faz uma análise da atuação desse Estado, tanto no âmbito do trabalho quanto 

no cotidiano dos trabalhadores, incluindo o lazer desses sujeitos e como estes reagiam 

às imposições dessa instituição. O  aporte de Chalhoub para essa análise é justamente o 

de pensar um projeto de sociedade aplicado na regularização do lazer; a festa 

                                                             
1Grifo meu, entenda anárquica como manifestações populares, fora do controle desse Estado. 
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carnavalesca como um dos instrumentos para se moldar o ideal civilizatório da 

sociedade.  

Chalhoub, ao discutir o contexto do Rio de Janeiro nas transformações trazidas 

pelos ideais republicanos e modernizadores, nas primeiras décadas do século XX, 

destaca os aspectos culturais no foco de civilidade, em nome de um progresso baseado 

nos padrões europeus. O autor ressalta que as transformações não estavam pautadas 

apenas nos aspectos materiais, mas também no campo cultural, que foram alvos dos 

modelos idealizados pela República de civilidade. Não se pode pensar esse fato como 

um caso isolado do Rio de Janeiro. Isso serve para pensar o contexto das transformações 

carnavalescas que aconteceram em Feira de Santana-BA.  

Voltando à questão do Entrudo, essa interpretação negativa não se restringiu ao 

seu país de origem. No cotidiano brasileiro, o Entrudo se propagou e foi ressignificado. 

Em Feira de Santana, segundo Alencar (1968), o entrudo também era uma prática 

condenada por um ramo da sociedade. Essa condenação era feita através do jornal, 

veículo de informação importante na construção de um ideal de Festa Carnavalesca.  

 
 

O comercial (jornal) (...) condenava em 1871, o entrudo feirense, com a 
seguinte nota ‘o divertimento do entrudo passou nesta vila sem lamentar-e de 
graça algum graças ao desuso em que vai caindo êsse péssimo brinquedo 
(ALENCAR, 1968, p.18). 

 
 

A prática do Entrudo era combatida por estar associada ao incivilizado, como um 

costume grosseiro, uma forma de prejudicar a ordem social. Maria Clementina Pereira 

Cunha em Ecos da Folia afirma que o Entrudo, combatido a partir do final do século 

XIX, “tratava-se de um desfile associado às tradições africanas” (CUNHA, 2001, p.41).  

 
 

Eram costumes de molhar-se sujar-se uns aos outros com limões ou 
laranjinhas de cera recheadas com água perfumada com recursos a seringas, 
gamelas, bisnagas até banheiras- todo e qualquer recipiente que pudesse 
comportar água a ser arremessada. Inclusive também em determinadas 
situações, o uso de polvilho, vermelhão, tintas, farinha, ovos, e mesmo lama, 
piches e líquidos fétidos, entre os quais urina ou mesmo águas-servidas. 
(Idem, p. 54) 

 
 

  Além disso,  a comemoração era propagada como um elemento que inibia o 

desenvolvimento civilizador. E é com base nesse discurso que se cria a “necessidade” 

de formalizar a festa carnavalesca, como forma de controlar as manifestações 
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características do Entrudo, de caráter espontâneo e popular. Essa formalização viria em 

forma de Carnaval. Segundo Lazzari (2001), os cronistas se irritavam com a modalidade 

do Entrudo popular2 devido ao medo da inversão social. 

Em Feira de Santana 

  
 

Em 1891 embora ainda persistisse o Entrudo, a imprensa a falar do Carnaval. 
A primeira entidade carnavalesca  propriamente dita surge em Feira de 
Santana, em 1924, com o nome C.C. 2 de julho (...). O carnaval vencia o 
entrudo com seus limões e laranjinhas de cera, com água perfumada ou 
excremento (AUTOR DESCONHECIDO)3.  

 
 

Como se pode notar, a implantação do carnaval aconteceu de forma lenta, mesmo 

porque um projeto não garante a implantação plena de seus objetivos. Apesar dos 

primeiros combates ao entrudo em 1891, a criação do primeiro clube carnavalesco, em 

Feira de Santana-Ba só ocorre em 1924. Foram 67 anos e, mesmo assim, as práticas do 

Entrudo sobreviveram até aquele momento. Em 1924, aparece o primeiro modelo de 

clube carnavalesco na cidade, o que indica que Entrudo e Carnaval coexistiram de 

forma imbricada durante esse tempo, em uma relação conflituosa. 

Não se pode perder de vista que os adeptos do Entrudo reagiram a essa imposição, 

mesmo que isso não apareça de forma explícita nas fontes; a dificuldade na extinção da 

festa aparece na quantidade de tempo para a implantação do Carnaval e na própria fala 

dos intelectuais da época: “o carnaval vencia o entrudo”, o vencimento advinha de uma 

longa batalha na mudança da mentalidade. 

Em Feira de Santana, como no resto do país, a superação do Entrudo representara 

muito mais que a simples substituição de uma festa e sim a superação popular na festa, 

pois como afirma Lazzari, em sua análise do Carnaval de Porto Alegre, “para um 

carnaval e um povo mais civilizado estes gostariam de ver não só o fim do entrudo, mas 

todas as figuras populares do carnaval que povoavam as ruas” (LAZZARI, 2001, p. 

87). A questão social também se manifesta como necessidade de sustentar a 

diferenciação social e autoafirmação moral dos valores da elite. 

                                                             
2 Entrudo popular porque não eram apenas as massas que praticavam essa modalidade, integrantes da elite 
também praticavam essa modalidade, mas a partir do momento que isso passa a ser apropriada pela 
população subalterna como elemento de critica aos elementos dessa elite a modalidade passa a ser alvo de 
criticas.   
3 Esse fragmento foi retirado de um documento encontrado no Museu Casa do Sertão de Feira de Santana, 
porém houve um problema na documentação e não costa o nome do autor. O documento está  com outros 
em uma pasta referente à Micareta de Feira de Santana. 
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A prática popular era vista como “maliciosa, traiçoeira e vulgar” e o Carnaval 

civilizado justamente o contraria, evidente oposição entre o bem e o mal. Como afirma 

Bakhtin (1993), as festividades constituem uma forma marcante de civilização humana, 

isso fica patente ao analisar a passagem do Entrudo para o Carnaval em Feira de 

Santana.  

Tendo em vista toda ideologia de educar a sociedade nos moldes da modernidade 

que cerca a festividade carnavalesca em Feira de Santana, é dessa forma bastante 

sucinta (pois analisar o Entrudo e sua relação com o Carnaval não é o objetivo desta 

pesquisa e suas discussões tomariam um rumo diferente do que proponho neste 

momento) que o Carnaval, dentro de uma perspectiva civilizadora, passa a fazer parte 

do cotidiano das primeiras décadas do século XX, até meados da década de 1930.  

 

 

2. Cordões, filarmônicas, momos e princesas: Elementos que compunham o 

carnaval feirense 

 

 

Como foi discutido anteriormente, as festas carnavalescas em Feira de Santana 

ocorrem desde o século XIX, do Entrudo à Micareta. O que se objetiva agora é 

identificar os elementos que compunham essa festa no período de 1930-1939, a fim de 

visualizar a festa, e a partir de então, perceber suas transformações. 

Podemos afirmar que a festa carnavalesca envolvia uma comissão organizadora 

que se encarregava de sua execução. Sobre ela recaia a responsabilidade de o evento 

festivo acontecer. Isso incluía, inclusive, a arrecadação financeira. O Jornal Folha do 

Norte dá esse indício em uma das suas reportagens: “a comissão organizadora e 

executiva do tríduo da alegria está de parabéns pelo êxito de seu louvável 

emprehendimento resultante de esforços titânicos a supprir a deficiência numérica” 

(Folha do Norte, 1931, p. 01). Essa comissão era geralmente composta, de acordo com 

o que os jornais noticiavam, por “cidadão de bem”, representantes da elite política e 

econômica de Feira de Santana.  

Reginilde Santa Barbara, em sua dissertação de mestrado, na qual discute 

sociabilidade e conflitos entre as lavadeiras do Tanque da Nação em Feira de Santana, 

faz uma discussão sobre o carnaval da década de 1930 e faz uma ressalva sobre o 
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caráter das comissões carnavalesca: “nela (nos bailes) muitas vezes era esperada a 

presença de pessoas ‘ilustres’ da cidade, sendo que, em 1931, o festival foi dedicado às 

famílias feirenses” (SANTA BARBARA, 2007, p.20). Nesse contexto,  a idéia de 

família estava ligada ao ideal de sociedade feirense desejosa de reprimir os aspectos 

populares contraditórios ao projeto modernista pensado para esse momento. Nessa 

proposta não se limita a implementação de tecnologia dos tempos modernos, ela 

também rege o comportamento das pessoas. No contexto da modernidade, cria-se um 

novo perfil social. Além disso, não é apenas o espaço do trabalho, que é modificado, o 

lazer e o lar como afirma Chalhoub (1986) também são palco desses efeitos. Mas, esse 

aspecto será mais bem discutido no capítulo seguinte, no qual trabalharemos os 

conflitos as ideologias políticas da Festa. 

Ainda sobre as comissões, é interessante neste momento perceber a presença 

feminina na festa de forma marcante. Elas estavam envolvidas nas organizações e eram 

quase sempre “esposas ou parentes de lideres políticos, grandes comerciantes ou 

pecuaristas” (SANTA BARBARA, 2007, p.21).  

Quanto ao espaço da festa, existiam dois ambientes; o da rua e o da casa (clube, 

espaços fechados). Em Feira de Santana de 1930, existia a festa de rua organizada pelos 

cordões (o que hoje conhecemos como blocos) e as festas de clube, no período 

organizado pelas filarmônicas4. Os jornais, em seus boletins, referenciam a dinâmica 

desses espaços, mesmo que sutilmente: 

 
 

Domingo, segunda e terça-feira os carnavalescos vieram à rua, num 
complexo pandemônio. Deram notas alegres Os Duvidosos, As Melindrosas, 
Do Outro Planeta e outros grupos fogosos e esfusiantes. As Philarmonicas 25 
de Março e Euterpe abriram os seus salões para realização de bailes a 
Phantasias (Folha Do Norte, 1934, p.01). 

      
 

Em ambos os lugares podemos perceber os elementos modernizadores. Nas ruas a 

introdução do automóvel que fazia parte dos desfiles. Como afirma o jornal já citado, 

“vários automóveis enfeitados deslizaram pelas ruas” (Folha Do Norte, 1934. Ano VI 

nº 281). A essa altura, segundo Santa Barbara (2007), já existia em Feita de Santana um 

crescente aumento do número de automóveis, comprovado pelo estudo de Poppino 

(1968). Nos clubes, realizavam-se os bailes de fantasias, que privilegiavam o glamour 

                                                             
4Associações de músicos, que geralmente englobava as famílias pertencentes a uma elite política e 
econômica.  
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europeu, lembrando um carnaval civilizado que se opunha ao entrudo, como se fosse 

representação do bárbaro. É interessante lembrar que nos anos 30 havia um ideal além 

do de civilidade, o de união do país, e o carnaval também estava nos planos desta 

construção de identidade, quando se propunha o Rio de Janeiro como modelo. 

Poppino, em seu estudo sobre Feira de Santana faz uma discussão sobre 

desenvolvimento cultural e expõem os sujeitos figurativos da festa: “Todos os anos 

escolhia-se um rei Momo e elegia-se uma princesa para reinar sobre as festividades, 

das quais participavam, com vestimentas coloridas, grupos de tôdas as organizações 

sociais do município” (POPPINO, 1968, p 289). O evento da escolha desses simples 

representantes do poder carnavalescos representava uma prévia dos festejos. Geralmente 

essa escolha ocorria no espaço dos clubes e dentre a chamada sociedade feirense. 

A simbologia desses personagens ilustram as notícias dos jornais com manchetes 

do tipo “Vai Começar o Tríduo de Mômo” e “Mômo vem ahi!”. O Momo, deus da 

alegria era vislumbrado como o representante da quebra do reinado do trabalho, como 

afirma Burke. Em seu texto O Carnaval de Veneza, nos séculos XVII e  XVIII, 

 
 

As leis suntuárias eram suspensas, e as cortesãs apareciam enfeitadas com 
jóias como se fossem rainhas. Apostas em público, normalmente proibidas, 
eram então permitidas (...) o Carnaval era o tempo do permitido, permitia-se 
não apenas comer e beber em demasia e abandonar-se aos atos sexuais antes 
da abstinência da quaresma, mas também realizar atos ritualizados de 
agressão (BURKE, 2005, p. 31). 

 
 

E problematiza esse mito do carnaval: quais indivíduos poderiam se dar ao luxo 

de se vestir como reis e rainhas? E os espaços ocupados são realmente livres? Da Matta 

(1997) chama de calendário oficial. Porém, esse reinado “livre” traz consigo regras e 

um regulamento próprio, a depender do lugar; na rua existia um conjunto regras, e nos 

clubes outro. Nesse instante, retomamos a análise do Antropólogo Da Matta quando 

analisa os espaços do carnaval como um reflexo complexo: “o carnaval inventa seu 

espaço social que embora possa estar determinado, tem suas próprias regras, seguindo 

sua própria lógica” (DA MATTA, 1997, p.88). Esse reflexo complexo significa dizer 

que em espaços que o carnaval ocupa tem uma ordem que independe da festa. O 

carnaval, dentro da sua “anormalidade” da quebra dos acontecimentos formais, se 

estabelece nesses espaços com sua dinâmica própria. Mas, dizer isso não significa que 

estão desassociados, por exemplo, os espaços fechados. Segundo Da Matta, se 

estabelecem relações familiares e de uma hierarquia já conhecida, na rua as relações e 
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as hierarquias vão sendo construídas no decorrer da festa, em um espaço de maior 

liberdade que o espaço da casa, aqui representado pelos clubes.  

Os grupos que faziam parte dos festejos, como já foram mencionados eram os 

cordões e as filarmônicas. Entre os cordões, destacamos “As Melindrosas”, cordão 

bastante comentado nos jornais, seguido pelos Filhos do Sol seus opositores inclusive 

quanto à posição social e econômico. Barbara (2007) faz uma discussão aprofundada 

sobre As Melindrosas em sua dissertação. Ela discute o cordão para perceber a posição 

das lavadeiras do Tanque da Nação. O que quero perceber aqui é a disposição dos 

grupos na Festa. 

“As Melindrosas”, diferente da realidade de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo 

- localidades onde representavam a classe média - representavam a participação das 

camadas subalternas, compostas por majoritariamente mulheres lavadeiras, negras, que 

ocupavam as ruas em 1929. Esse bloco encerrou suas atividades em 1952 por problemas 

financeiros. Nesse espaço da rua, seu concorrente surge os “Filhos do Sol” composto 

por uma camada social intermediária, que não podiam fazer parte dos clubes. E “essa 

população excluída (aqui representada pelas Melindrosas) e oprimida se concentrava 

nos subúrbios espalhados pela cidade, faria sua própria leitura desse processo de 

integração ao circuito” (SANTA BARBARA, 2007, p.12).  

Isso, a princípio, nos permite chegar a uma primeira conclusão: havia na cidade 

dois eixos carnavalescos, um denominado de periférico ou suburbano (comandado pelos 

grupos subalternos) e um central (organizado pela chamada sociedade feirense). Porém, 

esses vocábulos “central” e “periférico” são termos que podem ganhar uma conotação 

de maior ou menor importância. Um carnaval principal e um alternativo, como ainda 

hoje se costuma denominar de circuito oficial, e os alternativos, por isso prefiro tratá-los 

como diferentes modalidades carnavalescas, sem perder de vista os conflitos que geram 

essa separação de central e suburbano.  

Segundo o Trabalho de Santa Barbara (2007), com base na consulta do livro de 

ata do clube, as formas de aquisição de verbas para o desfile vinham das atividades 

desenvolvidas fora dos festejos de Momo geralmente eram anunciados desde 1931, 

entre os grupos que faziam o Pregão, ou o Bando Anunciador.  

Situação diferente ocorria nos clubes, a exemplo da Filarmônica Euterpe Feirense, 

que possuía seus associados, os quais pagavam a mensalidade do clube5, além das 

                                                             
5Essa informação consta detalhadamente nos livros de registro da Euterpe Feirense, em sua sede. 
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apresentações em eventos da cidade, inclusive nas festas religiosas, em especial a maior 

dela: a Festa de Santana. Segundo o livro ata da Filarmônica, a associação foi fundada 

em dezembro de 1921. Consta:  

 
 

Aos treze dias do mês de dezembro de 1921, nesta cidade à Rua Conselheiro 
Franco nº 100 presente seleta multidão de adeptos, (?) a presidência 
provisória Dr. Mario Ferreira Ramos e disse que haviam reunido para 
fundação da Sociedade Philarmonica nesta cidade (Livro de Ata de 
Assembleia Geral da Filarmônica Euterpe Feirense, 1921 nº1, p 01). 

 
 

Quando se definem como grupo seleto pode-se perceber a formação de uma 

identidade que parte da negação do popular. Dentre os membros da diretoria, 

encontramos Augusto Fróis da Motta, membro de uma das famílias mais importantes da 

cidade economicamente.  

Essa breve retomada da construção dos grupos carnavalescos se faz para que 

possamos compreender o lugar social desses grupos, de onde eles falam, e dessa forma 

nos instrumentalizar para pensar os conflitos e as organizações da festa e percebê-la 

como histórica porque é uma construção processual.  

Um aspecto importante no fazer carnavalesco do período aqui estudado foi à 

maciça contribuição da imprensa, sobretudo o Jornal Folha do Norte, que tinha seus 

editores envolvidos na organização da Festa. Em seu noticiário apresentava a festa 

como essencial à dinâmica feirense, conceituando o carnaval como o momento alto da 

sociedade: “o carnaval é uma festa civilizadora necessária até do ponto de vista 

psycologio; é uma grande válvula de segurança” (Folha Do Norte, 1931, p 04). Dentro 

da perspectiva civilizadora, a negação do que era popular se faz presente na omissão das 

origens, do lugar social das Melindrosas, sempre mencionadas, mas nunca  identificadas 

como mulheres negras e lavadeiras. Bem observa Santa Barbara (2007), apesar de terem 

o espaço na festa. 

 Esse discurso do jornal servia para justificar a existência da festa, divulgada em 

grandes proporções entre os feirenses a fim de criar uma identificação com a festa e 

forjar um ideal carnavalesco. Um dado é a omissão das origens das “Melindrosas”. Não 

que isso fosse essencial para a festa, mas em todas as reportagens do período se recorta 

dos clubes o seu lugar social, e omitir que esse era um grupo de mulheres negras e 

lavadeiras reduzia os conflitos da festa apenas a luta pelo título de vencedores do 

carnaval. Há também nessa imprensa o argumento justificativo sobre os benefícios 
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econômicos, incentivando assim a participação dos comerciantes no patrocínio da festa, 

que discutiremos mais adiante. 

Tratar das comissões, as modalidades carnavalescas: cordões e filarmônicas, a 

figura do Momo, rei da alegria, princesas, o papel da imprensa na divulgação e 

valorização da festa, são elementos que construíram o cenário festivo de Feira de 

Santana na década de 1930, que eram elaborados por sujeitos de diversos setores sociais 

e econômicos, isso torna a festa mais um espaço onde suas relações e conflitos são 

travados. 

 

 

3. Carnaval em crise, Micareta é a solução: os feirenses precisam dos dias de 

Momo 

 

 

Após o histórico da Festa Carnavalesca e a identificação dos elementos presentes 

na festa, cabe agora aprofundar nossa discussão na passagem do Carnaval para a 

Micareta, que até os dias dessa escrita perdura no calendário oficial da cidade. 

Ao iniciar a década de 1930, o Carnaval em Feira de Santana entra em crise, tendo 

como desencadeador desse processo a construção, em 1929, da rodovia que liga 

Feira/Salvador, a BR.324. Ela aproxima e  torna mais fácil o fluxo entre as cidades. Isso 

proporcionava às “famílias de bem” a chance de contemplar o Carnaval de Salvador, 

dentro da idéia de avanço e progresso da capital baiana, em relação ao interior do 

estado; “com as facilidades das comunicações um grande número de feirenses trocava 

o carnaval local pelas festas mais espetaculares da capital, com as quais não podiam 

comparar as de Feira de Santana” (POPPINO, 1968, p 288). 

Dentro do processo de integração do país, que envolvia construção de rodovias, 

além de integrar as regiões do país, com o objetivo de união nacional, traria para os 

brasileiros o automóvel, símbolo do progresso tecnológico e da industrialização. A 

composição de um novo ideal de sociedade precisava de elementos que reestruturassem, 

sobretudo, os modos de vida e isso incluia a inserção de produtos oriundos dos padrões 

de civilidade: as rodovias com o advento do automóvel no Brasil. Nesse contexto, Feira 

de Santana sentiu os efeitos na festa carnavalesca, pois, segundo Alencar, a rodovia 

promovera a concorrência direta com o carnaval de Salvador, sendo um elemento 

crucial para a decadência do carnaval feirense. 
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Oscilando entre animações de certos anos e fracasso em outros, o carnaval foi 
vivendo na Feira de Santana, proporcionando  ao povo momento 
inesquecíveis de alegria, até o aparecimento da rodovia para salvador 
decretasse o início do declínio carnavalesco, aparecendo fraco em grande 
movimentação, o tríduo de Momo de 1932 (ALENCAR, 1968, s. p.).  

 
 

Surge, então, diante dessa relação entre o declínio do carnaval e a construção da 

BR.324, um questionamento: de qual Carnaval em declínio falam as fontes? Ao associar 

o declínio do Carnaval à criação da rodovia, Alencar (1968) coloca esse elemento como 

sendo o único responsável por esse fenômeno porém, é preciso pensar se a criação da 

rodovia implica em uma maior circulação e deslocamento para a festa de Salvador. 

Diante da condição da maioria dos feirenses o que ocorre é um deslocamento de 

uma minoria da população, o que não seria suficiente para declinar a festa, pois na 

cidade permanecia um grande grupo que não era beneficiado pelo advento do 

automóvel, número que seria suficiente para dar continuidade ao festejo do Carnaval. 

Dessa forma, a construção da rodovia não representou o motivo para o fim do festejo 

em fevereiro. Mesmo porque, após a criação da Micareta, o Carnaval continua a existir, 

ele não é extinto com a implantação da Micareta, pois ela passa a funcionar como uma 

extensão do Carnaval. 

Em 1932, o automóvel não era um elemento popular. Talvez, a resposta desse 

questionamento esteja em uma discussão apresentada por Brito ao afirmar que “o 

Carnaval como uma das expressões da Festa, deve ser perspectivado não como um 

fenômeno popular, mas social, onde toda a sociedade se expressa, ainda que de forma 

diferente e até oposta” (BRITO, 2005, p, 316). Compartilhando dessa ideia, Sebe 

(1986) afirma que a Festa é racional, arquitetada por homens e mulheres dentro de um 

sistema sócio-político e econômico. Por conseqüência, os conflitos fazem parte das 

relações carnavalescas, pois no cenário da festa as relações sociais, econômicas e 

políticas não são superadas ou esquecidas durante os festejo de Momo; pelo contrário, 

elas continuam no âmbito da festa e a constitui. 

A população foi colocada à margem da festa carnavalesca oficial quando surge o 

projeto de festa civilizadora, tendo como inimigo o entrudo. Ao discriminar essa prática, 

a camada popular também é atingida, que passa a ser espectadora do Carnaval civilizado 

e moderno. O Carnaval passava a ser “Festa oficial da folia” como anunciava o Jornal 

Folha do Norte ao citar o festejo. Em 1931, as notícias indiciavam a crise carnavalesca: 
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Não obstante os esforços da comissão organizadora e executiva dos festejos 
carnavalescos, a ninguém queria renunciar as solicitadas até o presente 
momento recolhidas não corresponderam à expectativa geral impedindo 
dest’arte a posição de diversos empreendimentos projetados”. ( Folha Do 
Norte, 1931, p. 01)  

 

 

As expectativas não são alcançadas e a justificativa para isso é que não há 

patrocínios e apoio da sociedade feirense. Fundamentado nessa idéia, a imprensa local 

passa a buscar justificativas para que a Festa seja realizada: “todas as classes deveriam, 

aliás, empenhar-se pelo esplendor do Tríduo da Folia em seu próprio interesse, porque 

eles iriam aproveitar a circulação de dinheiro que se retrai e até  se sonega pensar essa 

evidente necessidade da contribuição geral” ( Folha Do Norte, 1931, p.01). Ainda 

sobre o apelo de apoio: “o carnaval de 1932 na Feira, apesar da crise absorvente, 

evidenciou muitas coisas, que se tratava precioso divulgar, que sendo festa 

essencialmente popular, cabe a cada individuo empreender o que convinha” (Folha Do 

Norte, 1932, p.01). Esse empenho significa fazer com que a festa acontecesse.  

Nessa altura, década de 1930, havia um projeto de se criar uma unidade nacional, 

no qual a festa também fazia parte, pois é justamente na década de 1930 que o Carnaval 

do Rio de Janeiro passa a ser referência e a sua formatação é a recomendada para os 

outros carnavais do país.  

 

 

Como parte do esforço de integração do governo do presidente Getúlio 
Vargas, o desfile das escolas do Rio de Janeiro é divulgado em todo o país. O 
carnaval era agora destaque nos jornais e rádios (...) mas que difundir uma 
prática cultura, essa campanha padronizou o modelo de festa carioca 
(SILVA; CARVALHO, 2004, p 3) 

 
 

Os jornais que fundamentam isso trazem a idéia de que a festa carnavalesca é um 

elemento de identificação feirense. A cada ano o Carnaval era notícia, porém estava 

anunciado o fraco desempenho do festejo, sendo um de seus piores anos 1935: 

 
 

Moderníssimo e sem enthusiasmo crescente, da multidão folgas, decorreu o 
carnaval nesta cidade. Pode-e afirmar que foi o mais fraco dos Tríduos de 
Folia (...) a bem dizer nem mesmo foi um Tríduo, porque no período de 
tempo decorrido das vinte e duas horas o que ocorreu foi um hiato (...) o 
êxodo álacre de habitantes da urbe, como de alguns distritos, entre os quais 
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pessoas reconhecidamente influentes contribuíram para o arrefecimento dos 
folguedos carnavalescos entre nós ( Folha Do Norte, 1935, p. 01). 

 
 

Observe que não é mencionada, em nenhuma das notícias aqui selecionadas, de 

forma direta a relação da crise com o carnaval de Salvador, porém em alguns momentos 

como: “êxodo de habitantes da urbe e de distritos” a imprensa indica que havia outro 

lugar para onde se destinavam as pessoas no período carnavalesco que coincide com a 

construção de ativação da estrada Feira/Salvador.  

A decadência do carnaval colocaria em risco os benefícios de Momo, por isso se 

articula uma festa que substituiria o carnaval e teria o mesmo caráter modernizador e 

capaz de trazer um elemento de identificação dos feirenses, e seguiria um padrão ideal 

de Festa. Surge neste contexto alternativo para essa crise: “os negociantes e os cidadãos 

de mais prestígio na sociedade feirense que decidiram então deixar de lado o carnaval, 

em favor de uma festividade conhecida como a micareta”  (POPPINO, 1968, p, 288).   

Em 1937, após várias tentativas de se sustentar o Carnaval, surge a micareta de 

Feira de Santana, proposta pelos editores do jornal Folha do Norte, primeiramente com 

o nome de Mi-carême, outra demonstração de referência que se tem da Europa, pois Mi-

carême é uma festa francesa que é realizada após a quaresma, assim como a Micareta. A 

mudança do seu nome para Micareta foi devido à junção do nome da festa francesa com 

os costumes da prática do entrudo, do uso de caretas, que causava medo e diversão aos 

participantes da festa. 

Não devemos cometer o equívoco de associar a criação da Micareta ao fim 

imediato do Carnaval, pois até o período estudado, ambos coexistiram no cenário de 

Feira de Santana. Assim como a passagem do Entrudo para o Carnaval, foi em relação à 

Micareta. O interessante é que a oposição entre “atrasado” e “moderno” continua. Nos 

jornais costuma-se noticiar que os adeptos do Carnaval era a “velha guarda”, que 

insistia na feitura do carnaval, mediante a crise e alternativa da Micareta. O Jornal Folha 

do Norte descreve o que eles chamam de “Folia pós-quaresma": 

 
 

Não vacillariamos em chamar segundo carnaval, a grande festa a fantasia, 
que se está organizando para o domingo de pascoela a vespera de Quasimodo 
e os dois dias seguintes, se Mômo tivesse reinado, effetivamente, durante o 
tríduo a que tinha incontestado direito em fevereiro deste ano ( Folha Do 
Norte, 1938, p 01).  
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O que existe neste primeiro momento é uma relação de complementaridade; só 

existe a Micareta porque o Carnaval não teve o êxito esperado em fevereiro “o nosso 

carnaval não consegue satisfazer. Ele apenas esboçou o entusiasmo para a Micareta e 

esta sim promete” (Folha Do Norte, 1939, p 01). 

A Micareta seguia a mesma lógica carnavalesca de fevereiro: clubes e blocos. 

Porém, por ser uma modalidade inédita, ela se caracterizava dessa forma, porque fugia 

da lógica do Carnaval, que em suas origens representava a despedida dos prazeres da 

Carne antes da abstinência da quaresma, representada pelo jejum e oração. A Micareta 

costumava ser bem mais numerosa e ativa que o Carnaval e atraia um número 

considerado de pessoas de fora da cidade, é o que noticiavam os jornais da época:  

 
 

Visitarão a urbe, nos citados dias, participando das esplendidas festas 
projetadas incontáveis trens e auto-omnibus de recreio, vindos com gremios 
carnavalescos de localidades circunvizinhas, entre quaes São Gonçalo, 
Conceição da Feira, São Felix e Santo Amaro (Folha Do Norte, 1938. 01). 

 
 

Não podemos perder de vista o posicionamento do jornal. A diretoria estava 

presente nos jures, comissões, como idealizadores e executores da Festa. Neste mesmo 

número do jornal, ao que parece, em comparação com o Carnaval, havia na Micareta 

uma intensificação das atividades relacionadas aos desfiles. Noticiam-se a produção dos 

cordões de seus carros alegóricos:  

 
 

Emulam, as sociedades citadinas na confecção de alegorias, indumentárias, e 
ornatos para suas respectivas exibições vespertinas e nocturnas. Ensaiam-se 
caprichosas novas marchas, sambas, cantos inéditos, bailados originaes 
(Folha Do Norte, 1938 01). 

 
 

Dinâmica bastante parecida com a organização das escolas de samba do Rio de 

Janeiro, nas quais os cordões confeccionam suas alegorias em sua teatralidade e 

apresentam ao público, inclusive com premiações dos mais bem sucedidos dos desfiles. 

Além dos desfiles, permanecem também os bailes à fantasia na “25 de Março”, 

“Euterpe Feirense” e “Vitória”. A Micareta, desde então, contou com o apoio da 

administração da cidade: “A prefeitura já prometeu dar toda a iluminação” (Folha Do 

Norte, 1938, p.01.); “A comissão da micaremê, juntamente com o governo da cidade 

estão empenhados em proporcionar ao povo um espetáculo digno dos foros de 
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civilidade dessa terra maravilhosa” (Folha Do Norte, 1939, p 01). A partir de então, a 

Micareta ganha significado dentro das relações da cidade.  

É importe ressaltar que a micareta não representa uma oposição ao carnaval, ela 

não traz uma modalidade nova de se festejar. Os mesmos sujeitos, grupos que faziam 

parte do Carnaval permanecem na Micareta. A Micareta é resignificada na festa do 

Carnaval, faz parte dos festejos carnavalescos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2 - CONFLITOS E IDEOLOGIAS POLÍTICAS DA FESTA 

 

 

1. “Mi- Carême”, “Páscoa Carnavalesca”? Não. Micareta! 

 

 

A escolha do nome da festa apresenta um dos primeiros conflitos nessa passagem 

de Carnaval para a Micareta.  Seu nome deveria ter um significado que atendesse aos 

interesses de seus idealizadores. Cada proposta demonstrava o posicionamento político 

dos sujeitos envolvidos:  

 
 

A primeira proposta apontou justamente o nome Mi-Carême, mas a facção de 
intelectuais opositores aos ‘francesismos’ defendeu a denominação de 
‘Páscoa Carnavalesca’, houve, entretanto, a sugestão de uma terceira 
denominada justamente Micareta (Panorama Da Bahia, 1987, p.12). 

 
 

Mi-Carême, que significa meia quaresma palavra de origem francesa, que era 

usada para denominar uma festa que no período da quaresma em França. Esse nome foi 

uma proposta lançada pelo jornal Folha do Norte. Esse é mais um indicativo de como a 

construção da festa estava imbuído de um intuito educativo.  

Estamos falando da década de 1930, momento onde o pensamento de um ramo da 

sociedade estava envolto com os ideais modernizadores e de “civilidade”, e apesar de 

uma tentativa de busca dos elementos nacionais, ainda se tinha como a maior referência 

os modos de vida dos europeus, em especial os franceses. Isso porque mesmo com as 

escolhas de elementos ditos nacionais, como a mulata, o samba, ainda vigoravam os 

padrões europeus, como modelo de civilização. Por isso, uma festa à brasileira com um 

nome francês, opção que demarca muito bem o pensamento desse grupo e justifica 

alguns posicionamentos discutidos mais para frente. 

Porém, não se pode tomar esse posicionamento como algo uniforme. Isso 

eliminaria um dos objetivos dos historiadores que é pensar o conflito e como dentro 

dele as certas estruturas são montadas. Os que defendiam a idéia que a festa pós-

quaresma se chamasse Páscoa Carnavalesca foram denominados pela imprensa de anti 

“francesismos”, pois em defesa de um nome que tinha uma ligação com a própria 

estrutura da festa - uma festa momesca, com características idênticas ao carnaval, só que 
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ocorria após a quaresma - representava uma parcela da população da sociedade feirense, 

que se opunha a essa apropriação dos parâmetros europeus.  

As duas opções de nomes para o festejo citadas não ganharam a consistência de 

representá-la. A terceira alternativa foi a Micareta, nome que permanece até a data da 

escrita desse texto. Oriunda da junção de Mi-Carême e a palavra careta: ao prefixo “Mi” 

se junta à palavra “careta”, uma referência as máscaras que eram utilizadas na prática do 

Entrudo.  

Porém, a escolha do nome oficial da festa não encerrou  a questão. O jornal Folha 

do Norte, assume um comportamento contrário, continua a noticiar até a última edição 

do jornal analisado, 1939, o nome Mi-Carême, nome por eles proposto: “MICARÊME! 

MICARÊME! É o grito que se ouvem em todos os lares, nas ruas em todas as bocas!”... 

(Folha Do Norte, 1939, p. 01). Além de continuar a proclamação do nome depois de 

dois anos da escolha do nome Micareta, escolhida pela facilidade na pronuncia da 

população, noticiava a aderência dos feirenses ao nome por eles preterido. Chartier 

(1990) caracteriza esses conflitos de representação, como sendo tão importante quanto 

as lutas econômicas na construção de uma sociedade,  na qual: 

 
 

As concepções sociais não são de forma alguma discursos neutros: traduzem 
estratégias e praticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma 
autoridade à custa de outro, por ela menosprezados, a legitimar um projeto 
reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e 
condutas (CHARTIER, 1990, p.17.).  

 

 

 As propostas de nomenclatura tanto a “Mi-Carême” quanto a “Páscoa 

Carnavalesca” tinham imbuídos em suas propostas projetos de leitura da festa e essas 

leituras estão diretamente ligadas à significação dos festejos carnavalescos e as regras 

comportamentais que eles ofereciam. Na filosofia do Carnaval, tido como civilizado 

ocorre uma resignificação dos festejos carnavalesco, antes conhecido como Entrudo. 

Sobre isso, Maria Clementina Cunha (2001), ao estudar essa transição de significado da 

Festa no Rio de Janeiro entre o fim do século XIX e o início do século XX, afirma que 

no século XIX, não havia a separação entre Carnaval e Entrudo. Essa separação só passa 

a existir na transição com o século XX, com os ideais de civilização e modernidade.  

A Micareta não se apresenta enquanto opositora do Carnaval, ela está dentro da 

proposta das festividades carnavalescas. Na Micareta, ocorre a reafirmação desse ideal, 
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difundido na resignificação do festejo afirmado por Cunha (2001), o de extirpar 

qualquer elemento que fosse classificado como “bárbaro”, que quase sempre se referia a 

elementos que remetessem a um passado escravagista, visando uma desafricanização da 

cidade.  

A festa negra, segundo João José Reis (2005) representava medo aos brancos 

desde a chegada desses sujeitos ao território brasileiro, pois ela era “identificada como 

domínio exclusivo dos africanos, que promovam a parte da população escrava e liberta 

mais rebelde da província. Além disso, muitos a considerava obstáculos à europeização 

dos costumes” (REIS, 2005, p. 10). Esse dado é pertinente ao comportamento 

repressivo do século XIX, prática que mesmo após a abolição da escravatura, continua a 

ser combatida, como afirma Edilece Couto (2004) em seu texto Festejar os santos em 

Salvador: tentativas de reformar e civilização dos costumes (1850-1930). O medo não é 

mais o de revoltas abolicionistas e sim o de um passado no qual a tradição africana 

poderia ganhar força e representatividade, se opondo ao projeto governista de 

modernização e civilidade.   

Apesar de existir, como já mencionei anteriormente, uma busca pela 

nacionalidade, elegendo o samba e o mulato como elementos identitários, eles deveriam 

estar dentro dos parâmetros nacionais, no qual existe um padrão estabelecido pelo grupo 

governista, que define o que pode ou não representar a nacionalidade, utilizando para 

isso o discurso da imprensa. Em Feira de Santana, o caso das “Melindrosas” pode ser 

analisado dentro desta perspectiva: um grupo carnavalesco composto por negras, tendo 

por ofício lavar roupas, tinha um destaque nessa festa e não era impedido de realizar 

seus desfiles, um indício forte de que esse grupo, apesar de representar uma classe 

subalternizada, não feria e nem oferecia riscos à ordem municipal, logo a sua 

participação era aceita. 

Em Feira de Santana, ocorrem tanto no Carnaval quanto na Micareta a 

classificação, divisão e delimitação. Classificação da festa, entre o bárbaro e o 

civilizado, a divisão desses grupos e a delimitação dos espaços, rua e clube, centro e 

periferia.   A tentativa de implantar uma memória que visava a desafricanização busca 

sobrepor uma memória própria, fruto de uma construção histórica especifica, 

estabelecendo padrões e regras de convivência, uma tentativa de negar o conflito. 
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2. Disputa pela melhor Micareta: as marchinhas não eram tão inocentes 

 

 

No cenário carnavalesco de Feira de Santana, os grupos que fazem parte dos 

festejos, assumem posturas e ocupam espaços, que divergem entre si e esses conflitos 

também fazem parte dos festejos. Os blocos / cordões, faziam parte tanto do Carnaval 

quanto da Micareta. Os cordões momescos eram elementos fundamentais nos festejos 

carnavalescos de Feira Santana, assim como as filarmônicas. Existiam na cidade três 

grandes clubes: “Melindrosas”, “Flor do Carnaval” e os “Filhos do Sol”. 

O Primeiro deu origem ao segundo devido aos conflitos interno, que culminou 

com o fato de uma parcela das “Melindrosas” irem se apresentar em Muritiba sem ter 

havido um consenso no grupo, surgindo, dessa forma, a “Flor do Carnaval”, é o que 

afirma o periódico Panorama da Bahia (1987), em uma edição especial que fala dos 50 

anos de Micareta em Feira de Santana. A viagem ocorreu devido à necessidade que as 

“Melindrosas” tinha de se manter como um bloco ativo. Devido aos encargos 

financeiros, eles foram “participar da festa momesca de Muritiba, ocasião que ocorreu a 

primeira desavença no clube, tendo como desfecho a criação de um novo clube 

carnavalesco: ‘Flor do Carnaval’” (Panorama Da Bahia, p.12). Porém, acredito que 

esse não tenha sido o único motivo de divisão. Os conflitos não estão presentes apenas 

entre os grupos, ele está também internamente, em toda organização, na construção e 

concepção de cada festejo.  

A análise desses blocos recortados possibilita uma leitura dos grupos sociais que 

compunha o Carnaval e permanecem na Micareta. “As Melindrosas” e “A Flor do 

Carnaval” eram compostas por maioria feminina, filhas de lavadeiras do Bairro Tanque 

da Nação, um bairro periférico no período estudado. “Os Filhos do Sol”, apesar de ser 

um nome masculino, também era de predominância feminina. A disputa entre eles 

ocorria desde a composição dos desfiles até a música. As apresentações dos carros 

alegóricos eram um dos pontos altos da festa, inclusive com a procura de reforços de 

clubes de outras cidades, fato que só foi possível com a mudança da data da Festa, pois 

os cordões de outros municípios se apresentavam em suas respectivas cidades no 

período do carnaval, não podendo, antes da criação da Micareta, estarem presentes no 

festejo. Com a referida mudança, grupos de cidades vizinhas migravam para Feira de 

Santana no período da Micareta. 
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Os Filhos do Sol’ apresentou suas atrações e mais dois carros alegóricos do 
‘clube carnavalesco ‘Cruz Vermelha’, campeão do carnaval de 37 de 
Salvador, cedidos pelo diretor Otto Shmidt. A apresentação do ‘Cruz 
Vermelha’, bem como os Fantoches em muitas ocasiões, muito enriqueceram 
a Mi-Carême. (Panorama Da Bahia, 1987 p.13). 

 
 

O jornal Folha do Norte apresenta essa ação dos “Filhos do Sol” como algo de 

uma relevância essencial para a Festa, pois incrementava e valorizava a Micareta.  

 
 

O Dalvaro (aqui pra nós) está tomando a frente da cousa. Disse que irá 
envidar todos os esforços para trazer os carros do ‘Cruz Vermelha’ já 
arranjou uns 2.000$, mas são preciso 4.000$! Isso Santanna intera! Contanto 
que a ‘Cruz Vermelha’ venha trazendo a sua bela guarda de honra e seus 
principais carros, como o Carrossel e o Jacaré! ( Folha Do Norte, 1938, p 01)   

 
 

 As fontes não apontam que esse tipo de contratação dos carros alegóricos 

ocorresse com outras escolas, muito pelo contrário, “As Melindrosas”, para se 

manterem ativas no festejo, se apresentavam em outros momentos e espaços. É com 

essa importação do modelo festivo de Salvador como referência de qualidade 

carnavalesca para Feira de Santana e com o movimento de valorização dos clubes da 

capital baiana, como os responsáveis por um maior requinte, que os artistas locais 

começam a perder espaço nas diversas atividades festivas da cidade de Feira de Santana. 

Segundo Alencar (1968) 

 
 

O C.C. Melindrosas, desse modo, não resumia suas atividades aos 
preparativos e desfiles anuais no carnaval. Outras festas como o ‘Baile do 
perfume’, realizado no ultimo domingo do mês de maio(...)quermesses e 
recreios recreativos a outras cidades e distritos( SANTA BARBARA, 2007, 
p. 20) 

 
 

A música, nesse contexto de rivalidades dos cordões, se tornou palco desses 

conflitos. A musicalidade tem uma relevância na pesquisa histórica, pois como afirma 

Schurmann (1989, p. 9) as manifestações musicais estão inseridas em um campo de 

fenômenos mais amplos, chamado de linguagem. E a linguagem se constitui com o 

poder de expressar os ideais de um indivíduo ou grupo. Na Micareta de Feira de 

Santana, esse instrumento, a linguagem musical, foi amplamente utilizada como forma 

de identificação, tomando como base a negação do outro. Os clubes de maior rivalidade 

eram, como já citei, “As Melindrosas”, “Os Filhos do Sol” e “A Flor do Carnaval”, e, 
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através das suas marchinhas, podemos perceber o perfil de cada um desses clubes e 

quais eram os elementos que alimentavam os conflitos da Micareta em Feira de Santana. 

A primeira música6 a ser analisada é de autoria do cordão “Flor do Carnaval”, que 

faz referência ao que discutimos anteriormente sobre clubes externos que participavam 

da micareta sob o caráter de reforços: 

 
 

Os amantes do Sol 
Saiam da rua 
Deixem a Flor  
Deixem a Flor 
Que não tem piruá 
O Cruz Vermelha veio da Bahia por ouvir falar 
Que a Flor do Carnaval desta vez ia abafar  
E este ano ainda não vieram nada 
Para o ano é que a coisa está gozada 
A Cruz Vermelha veio mesmo? 
Veio sim sinhô 
Com o sol se ajuntar 
Veio sim sinhô 
E quem foi que abafou? 
Foi a Flor, foi a Flor, foi a Flor. ”(Panorama Da Bahia, 1987, p.12 )7 

 
 

A música carnavalesca é direcionada aos “Filhos do Sol” que levantam esforços 

na tentativa de vencer outros blocos. Uma questão que se constrói ao longo dessa 

análise: esse era um conflito apenas para ganhar a disputa de uma Micareta? Ou uma 

disputa de percepções da sociedade e modos de vida que estão além do festejo? Para 

começar a responder essa pergunta analisemos o trecho da música que afirma: “aqui 

não tem piruá”, Os “Filhos do Sol”, aquém se dirige essas marchinhas, tinham, em sua 

estrutura, mulheres de classe média alta de Feira de Santana, e  a “Flor do “Carnaval”, 

                                                             
6 O  que se faz aqui é uma análise de letras de música e não da musicalidade. Pois não podemos saber que 
tipo de e entonação era dada em cada nota, o ritmo isso certamente enriqueceria nossa análise. Sobre a 
análise da música enquanto fonte para a pesquisa histórica, José Moraes (2000) faz um trabalho 
metodológico, que explica o uso dessa fonte sob uma perspectiva que envolve todos os elementos da 
música; sons ritmos forma. A relevância histórica para ele está na própria definição da música. “o que 
denominamos de música, portanto, pressupõe condições históricas especiais que na realidade, criam e 
instituem as relações entre sons, criação musical, instrumentista e o consumidor”( MORAES, 2000, 
p.211) para ele a análise que faço aqui não é o uso da música como fonte, e sim uma interpretação de 
texto. Para Marcos Napolitano (2007) admite a pluralidade da análise musical e apresenta, enquanto um 
estudo metodológico, modalidades possíveis no uso da musica como fonte: a área da letra, mas 
preocupada com a forma e o sentido dos discursos poéticos – é a abordagem que sigo nesse trabalho- a 
área sociológica, quanto os circuitos industriais e os musicólogos, um estudo marcado por uma procura 
das origens dos gêneros, raízes.  
7 Devido a facilidade de encontrar um bom número de musicas nesse periódico, as canções também 
podem ser consultadas nos jornais Folha do Norte e no material organizado pelo Museu Casa do Sertão 
em Feira de Santana-BA. Algumas partituras de Marchinhas carnavalescas também podem ser 
encontradas no arquivo da Filarmônica Euterpe Feirense em Feira de Santana-BA 
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dissidente das “Melindrosas”, era composta por moças filhas de lavadeiras do Tanque 

da Nação. Aparece ai um elemento de diferenciação de classe entre as mulheres e 

homens que brincavam Micareta em feira de Santana. 

Além desse elemento de classe que visualizamos, é possível perceber a crítica que 

se faz aos “Filhos do Sol”, que lançam mão de elementos externos, tomando-os como 

superiores em uma tentativa de ganhar o carnaval, tendo a “Bahia” 8 como parâmetro de 

qualidade. Outra letra comemorativa da vitória da “Flor do Carnaval”. Outros elementos 

interessantes a serem problematizados: 

 
 

Não tem Cruz Vermelha 
Nem verde, nem branca 
Nossa terra é ideal... 
Pois quem abafa toda banca  
É a Flor do Carnaval 
A Nossa Glória já está alcançada 
Vencemos com nosso grande esforço 
Sem igual... 
A Feira hoje se sente deslumbrada  
Com a Flor do Carnaval. (Panorama Da Bahia, 1987, p.13) 

 
 

A letra apresenta um caráter de desabafo, que nos remete em alguns trechos a 

idéia de valorização da terra. Resume a sua mensagem em questionar o motivo de se 

buscar em outras localidades representações carnavalescas se “Nossa Terra é ideal...”? 

Não caberia, segundo o clube, a Feira de Santana, pois nela existe um bloco que é capaz 

de vencer a disputa com apenas “nosso grande esforço”. Essa letra possibilita entender 

que as rivalidades carnavalescas representavam também oposições políticas; enquanto 

os “Filhos do Sol” buscavam referências externas, tidas como mais modernas. A “Flor 

do Carnaval” defendia a valorização do local. Isso ajuda a compreender o porquê da 

viagem das “Melindrosas” à Muritiba ter sido um dos motivos de desavenças internas, 

que resultou à “Flor do Carnaval”. 

Sobre essa cisão, Aloísio Resende compôs uma marchinha para o clube das 

“Melindrosas” em resposta a divisão do bloco, intitulada: “Gosta de mim quem quer”. 

  
 

Você pode me deixar 
Gosta de mim quem quer 
Por isso não vou chorar 
Gosta de mim quem quer 

                                                             
8 Durante o século XIX e quase metade do século XX Salvador era chamada de Bahia, inclusive pelos 
próprios baianos que via a Bahia restrita a Salvador no máximo se estendia até o Recôncavo. 
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Ter amor não se obriga 
Eu não vou chorar 
E nem vou me acabar (Panorama Da Bahia, 1987, p.13 ). 

 
 

Outra composição ainda sobre a rivalidade entre “Melindrosas” e “Flor do 

Carnaval” dizia assim 

 
 

Pisa na fulô 
Pisa na fulô 
Quero ver você pisar... 
Na pisada do vapor 
Pisa, pisa, pisa,pisa 
Eu plantei um pé da Flor 
Lá no meu quintal, 
Para dar ao meu amor  
No dia de Carnaval 
Pisa na fulô 
Já mandei ver no  
Barbalho 
Porque foi que isto se deu; 
Depois de tanto trabalho 
Meu pé de fulo  
Morreu. ( Folha Do Norte, 1939, p 04). 
 

 
Essa rivalidade dos clubes carnavalescos estendida até à música e apresentada nos 

desfiles, cantadas diversas vezes durante a Festa, correspondia ainda à divisão dos 

foliões, que não estavam envolvidos diretamente na organização dos festejos entes de 

apoteose festiva.  Os que simpatizavam com as “Melindrosas” eram avessos aos adeptos 

dos “Filhos do Sol” e ressentidos da “Flor do Carnaval”. “Em algumas ocasiões, a 

disputa saiu das partituras e no meio da avenida, foi decidida às tapas e puxões de 

cabelos energicamente trocados pelas garotas” (Panorama da Bahia, 1987, p.13). 

Ao que me parece, o festejo micaretesco não se resumia às renúncias da seriedade. 

Até que ponto o Carnaval e a Micareta eram “confets... risos... loucura... (...) serpentinas 

multicores rasgando o espaço”? Como afirmam os poetas da época que apresentavam 

um caráter romântico, idealizado, e noticiado pelo jornal Folha do Norte, chegando a ser 

até contraditório ao que nos apresentam as letras musicais. Essas letras apresentam 

conflitos que não são exclusivos ao âmbito da festa e passam a denunciar posturas de 

uma estrutura social e os conflitos dessa sociedade que produzia na Micareta. 

“Os Filhos do Sol” e as “Melindrosas”, além de blocos distintos, eram de classe 

econômicas e sociais opostas; a primeira oriunda de uma localidade onde se 

concentravam a elite da sociedade feirense, Campo do Gado, onde hoje é o Nordestino. 
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O segundo bloco, originário de um dos bairros mais carentes da cidade onde se 

concentravam as lavadeiras da cidade9. Esse conflito social estava também presente nas 

musicas:  

 

 
Lavadeira, teu sabão tira lodo 
Lavadeira, lava a roupa do teu sinhô (Panorama Da Bahia, 1987. p.13). 

 
 

Esse trecho faz parte de uma das músicas cantadas pelos “Filhos do Sol”, na qual 

tentam uma desvalorização do Cordão das “Melindrosas”. O termo lavadeira, nessa 

letra, assume um caráter depreciativo; em um propósito de associá-las ao lodo, em 

oposição e subjugada a um ser mais importante, o limpo, que não se envolve com a 

sujeira. Em resposta as “Melindrosas” respondem: 

 
 

Não sinto frio nem calor 
Não tenho medo, pois tenho ventilador 
Vá bater em outra porta 
Comigo não tem lorota 
Eu não conto lorota (Panorama da Bahia, 1987, p.14). 
 

 
Afirmando com isso que as lorotas que cantavam não impediram de serem 

derrotados na Micareta, sua “limpeza nobre”, não  fazia deles vencedores do carnaval. E 

em seguida cantavam para os “Filhos do Sol”: 

 
 

Me deixe, me deixe 
Que eu sou da fontinha 
Me deixe, me deixe 
Seu negro sedutor 
Me deixe, me deixe 
Seu negro traidor (Panorama Da Bahia, 1987, p.14 ). 
 
 

Essa letra das “Melindrosas” é bastante intrigante, primeiro se estabelece uma 

identificação “que eu sou é da fontinha” faz referência à ideia de pertencimento ao 

bairro Tanque da Nação, no qual existia uma fonte e ao redor da qual se reuniam as 

lavadeiras. Mas em um segundo momento se direciona a uma negação ao “negro 

sedutor”, que é um traidor, como é uma música direcionada ao rival “Filhos do Sol”, ao 

                                                             
9 Sobre as lavadeiras do Tanque da Nação ver em Santa Barbara (2007) 
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que me parece eles reconhecem sujeitos que deveriam estar ao seu lado, mas que estão 

no cordão dos “Filhos do Sol” e assim os criticam por serem em sua leitura, traidores. 

O conflito entre “Filhos do Sol” e “Flor do Carnaval” resultou em uma paródia da 

música lig-lig-lig-lé, cantada pela “Flor do Carnaval” para os “Filhos do Sol”, 

direcionada especificamente ao Coronel da Guarda Nacional Álvaro Simões: 

 
 

Vai o coroné 
Na ponta do pé 
Lig, lig, lig, lig, lig, lig, lé 
Dançando no Sol 
Que lindo papé 
Sinhô 
Esse negócio de Sol não convém 
Não vá 
Fazer o astro 
Demais se esquentar 
Isto 
Parece coisa de candomblé 
Lig, lig, lig, lé 
O mais feroz 
Maneca cala essa boca 
Deixa de tanto falar  
Onde foi que já se vil cachorro, sem dormir? 
Ferroz é urso, pantera, 
Hiena, tigre, leão 
Mas, o cão quem foi que disse? 
Só você meu paspalhão 
O cachorro, sempre foi 
Meigo, terno e prazenteiro,  
Assim nos diz o Fiel. (Panorama Da Bahia, 1987, p.14). 
 

 
Podemos analisá-la em duas etapas: a primeira é direcionada ao “coroné” que faz 

o papel vergonhoso nos “Filhos do Sol”. O segundo ponto é em relação a Maneca 

Ferreira, um dos idealizadores da Folha do Norte que propuseram a Micareta, um dos 

porta-vozes dos “Filhos do Sol”. O uso do termo “candomblé” é incorporado como um 

xingamento, algo depreciativo. As religiões de matrizes africanas eram vistas como algo 

demonizado e inferior, a ponto de se constituir uma ofensa aos que fossem comparados 

ou associados a essas práticas. A desafricanização dos costumes, para além da negação, 

mas a demonização de seus conceitos.  

 

 

3.  A imprensa e o poder público nos festejos carnavalescos: ideologias e 

posicionamentos 
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A imprensa representa um poder muito grande no que diz respeito a formar 

opinião. Ela cria verdades e as legitima por meio do seu discurso. O Jornal Folha do 

Norte, quanto à criação de uma memória coletiva e romântica da festa, desenvolveu 

papel fundamental, alegando em suas colunas que ocupavam um espaço considerável 

em seu jornal e com destaque, em primeira página, para a relevância do carnaval, em 

1932, quando ainda não se tinha pensado em Micareta:  

 
 
O carnaval é uma necessidade para todos os povos cultos é válvula de 
segurança que dá evasão ao milhar de vexames de toda a casta recalcada por 
trezentos e sessenta e dois dias no seio da colle atividades, evitando 
explosões ruidosas: é a compensação permitida para todos os males advindos 
no decurso de todo ano (Folha Do Norte, 1932, p 01). 

 
 

A princípio, em uma leitura mais superficial, parece tratar de uma reportagem que 

aborda o carnaval como algo à parte da realidade cotidiana, uns dias de alívio e 

descanso das formalidades. Como afirma Bakhtin (1987, p.17), a carnavalização “revela 

a presença de um paradigma contrário a tudo que indicasse separação das raízes 

materiais e corporais do mundo”. Representava o culto aos prazeres da carne sem se 

preocupar com as regras cotidianas. De certa forma, os festejos quebram 

momentaneamente com algumas estruturas comportamentais, em alguns casos, 

representa uma pausa no cotidiano. Porém, dele não é retirada a realidade das relações, 

os conflitos do cotidiano, as ideologias e posicionamentos construídos historicamente - 

estes vão para a avenida com os sujeitos que compõe a festa.  

Peter Burke, em “O carnaval de Veneza”, século XII ao XIX, analisa o 

comportamento dos nobres no cenário da festa, no qual os senadores e embaixadores 

assistiam de uma espécie de camarote real, a permissão dada aos seus súditos de 

inverter a ordem social e brincar. Porém, apesar de aparentemente, a festa está inserida 

dentro de um contexto que a limita de acordo com os padrões; nela os excessos não são 

permitidos.  

A diversão em feira de Santana, segundo a perceptiva do jornal, também deveria 

ser organizada e contar com a participação de pessoas selecionadas. Essa afirmativa 

pode ser comprovada na mesma leitura do jornal. Mais adiante, no mesmo artigo já 

citado, eles afirmam: “separa-se joio do trigo, a cicuta do agrião e a festa do riso será 

um beneficio para o organismo social”. (Folha Do Norte, 1932, p 01). 
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Indiretamente, sugere que para esse carnaval fosse realmente útil para a sociedade 

feirense seria necessário uma “limpeza” dos tipos de sujeitos inadequados, mantidos sob 

controle e excluídos da festa. 

Além disso, seu empenho na construção da Micareta, como um elemento 

característico da cidade, foi notável, inclusive com a confecção de um folhetim 

chamado “Arlequim”, voltado exclusivamente para o festejo momesco, anunciado na 

própria Folha do Norte; era uma espécie de anexo:  

 
 

Devemos uma boa noticia aos Srs. Negociantes industriais e quanto desejam 
divulgar amplamente suas mercadorias e productos, assim como os que 
deleitando com a leitura leve e amena, recreativa, interessante. 
Em commemoração dos futuros folguedos carnavalescos de a prê-carême em 
abril vindouro, circulará, em breve entre nós e nas localidades, circunjantes, 
compreendendo vasta zona, uma publicação de feitio elegante em que 
annuncios e reclames especiais sob mais atraente forma se disseminarão pelo 
texto desse orgam de propaganda de grande tiragem  e que será distribuído 
gratuitamente. (Folha Do Norte, 1939, p 04) 

 
 

Um folhetim que convidavam os investidores para essa empreitada a fim de 

promover uma Micareta. 

Além do papel fundamental da imprensa, aqui representado pelo jornal Folha do 

Norte, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana também se posicionava, mesmo que 

de forma não institucional, coisa que só ocorre oficialmente a partir de 1968. Mesmo 

com a criação da micareta em 1937, o carnaval continuou a acontecer no mês de 

fevereiro. E a prefeitura se posicionava a contribuir com a extinção do carnaval, o Jornal 

noticiava em 1939: “será um carnaval modesto, durante a qual a Avenida da Alegria 

não ostentará, como outrora, adequadas decorativas de palmas e bandeiras, nem a 

iluminação pública terá o costumado acréscimo de gambiarras” (Folha Do Norte, 

1939. P, 01).  

Em 1939, o Carnaval ainda existia em Feira de Santana, sendo a Micareta uma 

espécie de anexo. É como se o Carnaval desse uma pausa, durante a quaresma e 

retornasse com a Micareta e só depois dela finalizasse o espetáculo carnavalesco. A 

criação da rodovia em 1932 não representou o fim do Carnaval, ela apenas trouxe um 

elemento, que foi a evasão de alguns grupos, que preferiram o carnaval de Salvador. 

Porém, uma parcela da população permanecia na cidade e para esses sujeitos não havia 

crise carnavalesca. 



43 
 

Aldo Silva (2008), em seu artigo De terra Sã à Micareta: estratégias constitutivas 

da identidade social em Feira de Santana, afirma que:  

 
 

A comunidade feirense havia se acostumado a cultivar sua identidade social, 
o que implica em um forte investimento nos valores e práticas da própria 
comunidade. Com isso a possibilidade da extinção da festa local apresenta-se 
como uma agressão a está comunidade (SILVA, 2008, p. 124). 

 
 

A afirmação, do meu ponto de vista é válida, porém sua leitura sugere outra 

questão: que comunidade é essa tão interessada em fazer com que as festas 

carnavalescas sejam uma permanência, e que carnaval é este que apresenta os costumes 

e quais costumes devem ser preservados? Cada grupo que faz parte desse carnaval tem 

respostas diferentes e por vezes opostas. Os indivíduos que a forma são de vários ramos 

da sociedade e levam suas ideologias para o âmbito festivo. É nesse contexto que as 

lutas e os conflitos da festa são estabelecidos. Por isso, não podemos pensar em uma 

comunidade feirense una, que mantém uma identidade cultural festiva. 

Outro elemento, a Micareta, não surge como uma substituta do Carnaval. Esse é 

um discurso que se elabora, porém elas chegam a conviver como afirmei no primeiro 

capítulo e enfatizo agora. O processo não consecutivo: termina o Carnaval, começa a 

Micareta. As fontes demonstram claramente que em 1937, 1938, 1938 ocorreram em 

Feira de Santana os dois festejos carnavalescos, logo a idéia de Criação da Micareta 

para não deixar morrer uma identidade festiva é bastante questionável. A princípio, 

Micareta seria um complemento do Carnaval “o nosso carnaval não conseguiu  

satisfazer. ele apenas esboçou  o entusiasmo para a Mi-Carême e esta sim promete 

abafos” (Folha do Norte, 1939, p 01). 

A evasão para o Carnaval de Salvador é significativa porque quem patrocinava o 

Carnaval era a classe média alta de Feira de Santana, apoiados pelo poder público e pelo 

Jornal Folha do Norte que era um dos responsáveis por conseguir o maior número de 

patrocinadores. A busca pelo patrocínio do festejo carnavalesco está presente em 

praticamente todas as edições do Jornal Folha do Norte do período estudado. Em uma 

delas intitulada “a guiza de appelo” afirmam:  

 
 

Todos deveriam concorrer para que elle se realize, com um máximo de brilho 
(...) todas as classes deveriam em, empenhar-se pelo esplendor do tríduo da 
folia em seu próprio interesse porque eles iriam aproveitar a circulação do 
dinheiro que se retrais e até se sonega pesar de ser evidente a necessidade da 
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contribuição geral. O commercio, os profissionais do volante, os artistas de 
várias espécies confeccionadores de vestes e artigos apropriados, além de 
outros têm compensações vantajosas do que por ventura venham a distender 
em auxílio às grandes festas locais. A verdade deste assertivo é irrefutável” 
(Folha do Norte, 1931, p 01). 

 
 

Há um apelo para sensibilizar os feirenses para patrocinarem a festa, levantando 

as possíveis vantagens que ela traria para a cidade e o principal deles é o fator 

econômico, porém existem indícios de que esses benefícios econômicos não 

representavam uma realidade para os comerciantes. “O primeiro carnaval feirense 

realiza-se em 1925, embora lutando contra um comércio que teima em abrir as portas na 

segunda e na terça-feira” (AUTOR DESCONHECIDO)10. Possivelmente, a festa aumentava a 

circulação de dinheiro na cidade, porém para alguns comerciantes lucrarem com isso eles 

deverias manter seu comércio aberto. O Carnaval ocorria domingo, segunda e terça-feira. O dia 

de segunda correspondia aos dias de feira livre que movimentavam a cidades e fechar as portar 

representaria prejuízos, nesse quesito o comércio varejista era um empecilho para a micareta. 

Com a saída dessas famílias no período carnavalesco, sobravam a prefeitura, que 

contribuía coma iluminação, a segurança e o Jornal Folha do Norte, para arcarem com 

as despesas do festejo. O fato de a Prefeitura não oferecer a iluminação para o carnaval 

contribuía ainda mais para o decréscimo da festa, que já sofria com a evasão de algumas 

famílias importantes no patrocínio da festa, que migravam para o carnaval de Salvador. 

Dificultava o desfile, e a visualização dos desfiles e a própria segurança dos 

participantes. Além disso, o próprio prefeito de Feira de Santana em 1937 Cel. Heráclito 

de Carvalho fez parte da 1ª Comissão da Micareta, como presidente de honra, de acordo 

com Alencar (1965).  

É nesse contexto, que a Micareta passa a assumir um espaço de maior visibilidade 

e representação, pois após a quaresma as famílias que contribuíam para os festejos 

estavam na cidade e poderia participar efetivamente da festa. 

A prefeitura, dentro da minha leitura, opta por incentivar a Micareta, pois a sua 

visibilidade era maior, inclusive pelos outros municípios, a ponto de ocorrerem 

participações na forma de carros alegóricos de outros clubes carnavalescos das cidades 

vizinhas. E surge, em acordo entre o poder público e a imprensa, a discurso de uma 

festa única, por ser o primeiro carnaval fora de época. 

                                                             
10 Esse fragmento foi retirado de um documento encontrado no Museu Casa do Sertão de Feira de 
Santana, porém houve um problema na documentação e não costa o nome do autor. O Documento está  
com outros em uma pasta referente à Micareta de Feira de Santana. 
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Em contraposição à noticia citada neste capítulo em 1939, alegando que a 

prefeitura não colocaria gambiarras no percurso do Carnaval, no mesmo ano se noticia: 

“A comissão da mi-carême, conjuntamente com o governo da cidade estão empenhados 

em proporcionar ao povo um espetáculo digno dos povos civilizados desta terra 

maravilhosa” (Folha do Norte, 1931, p 01) 

 

 

4. Relação com a igreja: para além de um conflito ideologia, uma disputa por 

donativos 

 

 

Tanto os festejos carnavalescos quanto a igreja sobrevivia de donativos, dentro do 

mesmo perímetro os festejos da carne e os festejos religiosos elas, as duas 

comemorações se tornaram opositoras também no que diz respeito aos interesses 

econômicos. Esse é um ponto que Silvania Batista (1997) ao estudar Os Conflitos da 

Comunhão na Festa da Padroeira em Feira de Santana apresenta o envolvimento dos 

clubes como as “Melindrosas” e as Filarmônicas 25 de Março e Euterpe feirense. Nesse 

ponto, é importante citar a figura do padre Almilcar, pároco da Catedral de Santana, 

nessa relação entre a Igreja e a Micareta na década de 30. Sobre a Micareta ele 

afirmava:  

 
 

A Micareta depois de uma semana santa cheia de consolação a”mi-carême” 
neste ano (1938) atingiu o máximo de intensidade e de vibração. Fizeram 
carros alegóricos e trouxeram outros da capital. A Rádio Sociedade não faz 
sinão propagar sambas carnavalescos. Aqui, além dos rádios particulares a 
“Casa de Lucas” por meio de auto falantes retransmite todos estes programas. 
São os inimigos da Igreja os promotores desta festa e o fizeram com intenção 
de desviar as esmolas, para Sant’ Ana que querem suplantadas (Livro de 
Tombo da Catedral de Santana 1930-1968). 

 
 

Esse discurso do padre reafirma que a Micareta também dependia dos 

patrocinadores, a ponto de representar uma concorrente de Santa’ Ana.  

Silvania Batista (1997) me ajuda a perceber também uma estratégia do Padre 

Almilcar em enfraquecer a Micareta. Ela afirma que ele foi o pároco da cidade durante a 

década de 1930, porém só começa e estabelecer boicotes às filarmônicas e blocos que 

faziam parte da Festa de Santana a partir de 1937, com a criação da Micareta. A partir 
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desse dado, juntamente com o que discutimos anteriormente, sobre a necessidade que 

blocos e filarmônicas tinha de se apresentar em outros espaços e, dessa forma, conseguir 

mais recursos para o carnaval que chego à conclusão de que esse boicote poderia 

representar também uma tentativa de enfraquecer os grupos carnavalescos 

economicamente. 

Quanto à oposição entre a festa da carne e a quaresma, ao afirmar: “a Micareta 

depois de uma semana cheia de consolação” (Livro de tombo da Catedral de Santana 

1930-1968) ele também está criticando o lugar no calendário cristão que esta festa está 

ocupando. Pois Carnaval e Quaresma “guardam certa dualidade entre um período 

marcado pela permissividade do prazer, da festa e da música em contraposição a um 

período marcado pelo sofrimento e pela contrição silenciosa e abnegada” (GODI, 

2002, p. 62). E a Micareta para esse calendário trazia um fator novo, a continuação da 

“permissividade” pós-quaresma, trazendo para a cidade um conflito com os dogmas 

religiosos. 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Diante de todo um trabalho de pesquisa, ao final de uma etapa, posso chegar a 

algumas respostas que me inquietaram ao longo dessa análise. Algumas delas 

começaram a ser respondidas ao longo da escrita, mas esse é o momento de juntar os 

indícios e direcioná-los para uma resposta por hora conclusiva, visto que não pretendo 

esgotar nessa monografia as possibilidades de análise. 

Predispus-me a entender como ocorre a passagem de Carnaval para a Micareta em 

Feira de Santana. Ao longo dessa procura, descobertas foram feitas que de certa forma 

redirecionaram meu olhar sobre o objeto de pesquisa. A primeira e talvez a mais 

importante é que a Micareta e o Carnaval não se constituem em festas opostas, rivais. 

Isso porque as fontes demonstram que uma não nasce para substituir a outra. O que 

ocorre é que, com o dito enfraquecimento, “crise do carnaval”, os próprios 

organizadores do Carnaval tem a ideia de se fazer após a Quaresma uma festa que 

completasse o festejo anterior. Essa função de complementaridade é observável a partir 

do ponto em que elas coabitam no espaço feirense, pois ocorreu durante o período de 

1937 a 1939 tanto o Carnaval quanto a Micareta. 

O processo de construção das festividades carnavalescas em Feira de Santana, não 

está apenas nesse recorte que enfatizei em minha monografia, de Carnaval e Micareta. 

Há indícios fortes de que na cidade a prática do Entrudo também ocorreu. Com as 

leituras, percebi que Entrudo, Carnaval e Micareta, estão dentro de uma classificação 

maior, que é a categoria de Festas Carnavalescas. Elas se assemelham nas concepções e 

nas práticas; o que as diferenciam é a significação dada. Quando se separa Entrudo de 

Carnaval ocorre uma resignificação da festa que era uma só até o século XIX e a divide 

em respectivamente “bárbaro” e “civilizado”. Com a Micareta há também uma releitura, 

uma festa carnavalesca, deslocada temporalmente e uma invenção feirense. O Carnaval 

é resignificado na Micareta. 

Pude constatar também, através de uma análise da dinâmica da festa, identificando 

clubes, filarmônicas, os conflitos sociais dentro do festejo. Tanto os que eram comuns à 

Micareta e ao Carnaval quantos os específicos da Micareta, que é o caso do conflito 

desenvolvido com o Padre Almilcar, representante da Igreja Católica em Feira de 

Santana na década de 1930. Esse conflito ocorreu além das questões dogmáticas da 

igreja que se posiciona em oposição à valorização dos prazeres materiais, mas, 
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sobretudo, por uma disputa de donativos, pois a igreja também sobrevive de doações. 

Esses conflitos ajudam a perceber os movimentos dos festejos carnavalescos.   

Outra conclusão a que cheguei é que a “crise do carnaval” é uma versão de uma 

parcela da população. Os jornais afirmavam que a cidade estava vazia, ocorrera em 

Feira de Santana o “êxodo da alegria” e a princípio, em uma leitura rápida, foi possível 

associar isso à implantação da rodovia que ligava Feira de Santana a Salvador. Mas, 

com uma problematização mais aprofundada, percebi que o simples fato da construção 

da rodovia não seria capaz de esvaziar a cidade como se noticiava. Isso porque ela 

representava a circulação de uma camada da sociedade feirense, a elite. Na cidade 

permanecia um número suficiente para dar continuidade aos festejos. 

O fator que a rodovia traz é o êxodo dos patrocinadores da festa.  O fato de as 

famílias de classe média e alta escolher Salvador como o melhor destino durante o 

Carnaval representava muito mais que a diminuição numérica de foliões, significava 

que com eles iam as possíveis verbas para o Carnaval feirense. E esse não foi um 

processo imediato, construção da rodovia, fim do Carnaval, foi longo desde a 

implantação da BR 324 em 1932 até o fim da década de 1930. Pois, como já afirmei, o 

Carnaval não acaba em 1937 com a criação da Micareta. 

A perda do patrocínio ocorria porque a festa era realizada com doções, como 

demonstrei com as fontes, o jornal Folha do Norte desempenhava o papel de 

argumentar os motivos que todos, inclusive detalhando funções, deveriam contribuir 

para o festejo. Com a Micareta, a transferência de patrocínio passa para ela. A elite 

feirense continua a se deslocar durante o Carnaval de Salvador e passa a investir na 

Micareta e, nesse contexto, a Micareta se fortalece e o Carnaval é secundarizado. 

Inclusive o próprio apoio da Folha do Norte se dedica mais ao festejo pós Quaresma, 

opção também da prefeitura que passa a apoiar apenas a Micareta a partir de 1939. 

A passagem do Carnaval para a Micareta ocorreu de forma gradual, onde ocorreu 

uma resignificação do Carnaval dentro da Micareta. Essas mudanças envolvem 

interesses políticos e ideológicos, tanto de ordem externa (a construção da rodovia que 

fornece um elemento importante, mas não o único) quanto às concepções internas de 

festa, que estão presentes, sobretudo nas relações sociais e os seus conflitos na 

elaboração de discursos legitimadores. Não posso afirmar qual foi o fator de maior ou 

menos importância que determinou a mudança, mas o que ocorreu foi à combinação de 

fatores em uma conjuntura histórica que resultou nesse fato histórico.  
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ANEXO 

 

 

As imagens que seguem fazem parte das fontes catalogadas ao longo da pesquisa. 

As fontes que aqui se apresentam não correspondem ao total analisado, houve uma 

seleção das imagens pautada na qualidade do material.  
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• Folha do Norte,  3 de Fecereiro de 1934, ano XXV, nº 

1281. 

• Folha do Norte,  10 de Fecereiro de 1934, ano XXV, nº 

1282. 
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• Folha do Norte,  2 de março de 1935, ano XXVI, 

nº1337 

• Folha do Norte, 9 de março de 1935, ano XXVI, 

nº1338. 
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• Folha do Norte, 26 de Fevereiro de 1938, ano 

XIX, nº 1494. 

 

• Idem. 

 

 

 

 

• Folha do Norte, 16de abril de 1938, ano XXXIX, 

nº 1501. 

 

 

 

 

• Idem. 
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• Folha do Norte, 18 de Fevereiro de 1939. 

Ano XXX, nº 1545. 

• Idem. 

 
 

• Folha do Norte, 25 de Fevereiro, 1939, 

ano XXX, nº 1545. 
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• Folha do Norte, 4 de Março de 1939, ano XXX, nº 

1546. 

• Folha do Norte, 6 de Março de 1939, ano XXX, nº 

1548. 

 

 
 

• Folha do Norte, 18 de março de 1939, ano XXX, nº 

1549. 
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Marchinha de carnaval 

 

 

 

                  Obs. Todas as fontes das páginas 59 e 60 

são da Revista Panorama da Bahia 1987. 
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