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A Máscara 

 

Eu sei que há muito pranto na existência, 

Dores que ferem corações de pedra,  

E onde a vida borbulha e o sangue medra,  

Aí existe a mágoa em sua essência. 

 

No delírio, porém, da febre ardente 

Da ventura fugaz e transitória 

O peito rompe a capa tormentória 

Para sorrindo palpitar contente. 

 

Assim a turba inconsciente passa,  

Muitos que esgotam do prazer a taça 

Sentem no peito a dor indefinida. 

 

E entre a mágoa que a másc’ra eterna apouca 

A Humanidade ri-se e ri-se louca 

No carnaval intérmino da vida. 

 

Augusto dos Anjos 
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RESUMO 
 

Esta monografia tem como objetivo analisar a história da Micareta de Feira num período em 
que de acordo com a historiografia feirense a cidade estava passando por transformações de 
sua identidade, que seria de uma cidade-comercial para uma cidade-industrial. Na verdade, o 
que devo analisar é de que forma essas transformações que estavam acontecendo na 
identidade feirense transpareciam na forma como a festa deveria ser veiculada pelo seu 
principal jornal em circulação, no caso, o Jornal Folha do Norte. A análise perpassará por 
todo o período entre as décadas de 1950 a 1960, que são épocas fundamentais para se 
entender as mudanças pelas quais a própria identidade da cidade estava se reformando e se 
amalgamando, influenciando (ou sendo influenciada por) outros setores, em especial o 
econômico, devido principalmente às políticas de implementação das indústrias pertencentes 
ao que seria conhecido posteriormente por CIS – Centro Industrial do Subaé. 
 
Palavras-chave: Micareta. Identidade. Jornal Folha do Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

ABSTRACT 
 
This monograph analyzes the history of the Micareta in Feira de Santana in a time when, 
according to the actual historiography feirense the city was undergoing transformation of their 
identity, which was a city-commercial to an industrial-city. Actually, what I look at is how 
these transformations that were taking place in Feira’s identity have been shown and how the 
party should be conveyed by its main newspaper in circulation the Jornal Folha do Norte. The 
analysis will go throughout the period between the 1950 to 1960, seasons that are 
fundamental to understanding the changes that the very identity of the city was renovating and 
amalgamating, influencing (and being influenced by) other sectors, especially economic, 
mainly due to the implementation of policies pertaining to the industries that would be known 
later by CIS - Centro Industrial Subaé. 
 
Keywords: Micareta. Identity. Folha do Norte. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Ano após ano, o mês de abril na cidade de Feira de Santana vem carregado de 

ansiedade e movimentação por parte da população e isso se deve à Micareta, uma festa 

análoga ao carnaval, que é comemorada na cidade neste período. Hoje em dia com a 

industrialização da festa e a segregação dos blocos menores a horários e locais que não são de 

grande destaque vemos cada vez mais que ela se resume a apresentações dos blocos e seus 

grandes trios elétricos que passam pela avenida e trazem, para a animação do folião que possa 

pagar, os maiores artistas da chamada axé music. Apesar disso (ou devido a isso), o local da 

festa é tomado pela população que enche as ruas e avenidas pondo fim ao marasmo do 

cotidiano e imprimindo assim, uma nova configuração à cidade enquanto vigora o período das 

comemorações. 

Mas nem sempre este festejo foi limitado e focado nas apresentações artísticas do trio 

elétrico que, junto com suas potentes e modernas aparelhagens de som, hipnotizam os foliões. 

Em épocas passadas aqueles que se dirigiam às ruas prestigiavam também os cortejos de 

escolas de samba e clubes carnavalescos e ficavam impressionados com a beleza e o 

esplendor do que viam passar na sua frente, conforme podemos perceber em relatos 

veiculados nos jornais em circulação na cidade, na década de 1950:  

 

O belíssimo carro ‘Palácio das Fantasias’, representa a entrada de um 
maravilhoso palácio dos tempos antigos, tendo à frente da entrada uma ponte 
guardada por dois oficiais franceses ricamente trajados à moda militar 
francês do século dezenove, e no seu ápice o trono onde está a senhorinha 
Adla Nascimento Sméra, distinta e graciosa, a distribuir beijos para o 
hospitaleiro povo feirense com sua riquíssima indumentária, sendo ladeada 
pelas duas encantadoras princesas senhorinhas Marlene Costa Oliveira e 
Regina Bernardes Santos, elegantemente e distintamente vestidas. (JFN, 15 
de abr. de 1950, p. 1). 

  

A população realmente ficava em êxtase com o que via no evento que se desenrolava à 

sua frente, já que tal era o mote destas apresentações. Foi por perceber essas transformações 

ao longo dos anos e objetivando um resgate da memória da principal festa da cidade é que 

este trabalho acabou por ser realizado. 

Segundo a versão oficial a Micareta de Feira de Santana teve início após o fraco 

Carnaval do ano de 1937 devido às torrenciais chuvas que se abateram na cidade e que 

impediram a festa de apresentar todo o seu brilhantismo e glamour aos seus foliões. Buscando 

recompensar a falta que as comemorações carnavalescas tiveram na cidade, iniciou-se uma 
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campanha nos jornais para que houvesse outra comemoração logo após a Páscoa a fim de que 

essa lacuna fosse preenchida, como ressaltou Alencar (2011, p. 28): 

 

[...] o segundo Carnaval de 1937, que (afirmamos à luz da verdade) não será 
um suplemento do tríduo da alegria, como tem sido em anos anteriores, mas 
uma compensação devida aos foliões feirenses, em virtude do malogrado 
derradeiro e melhor dia de Momo. 

 

Quando completou 31 anos em 1968, a Micareta de Feira recebeu um ‘presente’ do 

então prefeito João Durval: uma monografia a seu pedido, e executada pelo jornalista Hélder 

Alencar, a fim de que se oficializassem os festejos momescos da cidade, que estava crescendo 

em tamanho e repercussão. Percebendo que a festa não poderia mais continuar a ser 

organizada da forma que estava, tal iniciativa visava à incorporação da festa no calendário 

oficial da cidade. A Micareta até então era patrocinada quase que majoritariamente por 

iniciativas privadas, e praticamente não tinha nenhum apoio do governo municipal. Tendo em 

vista que já tinha passado mais de três décadas do início da mudança de data dos festejos e 

com a noção de que nenhum esforço havia sido feito no sentido de que a data oficial da festa 

fosse modificada, usou-se a monografia para justificar a inclusão, já que o feriado na cidade 

continuava a ser no período do Carnaval (comemorado em fevereiro) e não na Micareta 

(comemorado em abril): 

 

A incorporação da festa pelo calendário contemporâneo atesta a sua 
respectiva importância no viver coletivo daquelas comunidades, cujas 
transformações aconteceram de forma a alterar também as práticas culturais. 
Estas últimas protagonizaram as mais variadas possibilidades de vivenciar as 
festividades, ampliando os escopos de forma e sentido dos festejos [...]. 
Nesse sentido, cumpre apenas sublinhar que os carnavais apresentam 
múltiplas e ricas histórias, cujos elementos constituintes alternam-se 
conforme os sujeitos e grupos sociais com seus respectivos valores, 
concepções, preferências, escolhas e identidades. (PEREIRA FILHO, 2006, 
p. 63). 

 

Na década de 1950, a Micareta de Feira se constituía de vários espaços diferenciados 

onde cada um deles trazia suas características específicas: estávamos no auge das folias de 

salão, onde as quatro maiores organizadoras de tais eventos na cidade (o Feira Tênis Clube, a 

Sociedade Filarmônica 25 de Março, a Sociedade Euterpe Feirense e, posteriormente, o Clube 

de Campo Cajueiro) disputavam sócios para engrossar suas fileiras e pessoas de renome 

(como artistas, cantores, atores, etc.) que viessem abrilhantar suas festas. Do lado de fora, o 

folião que não poderia participar dos festejos reservados saía ao som de batucadas que davam 
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uma maior animação à festa de rua e cordões como o da Embaixada Feirense, Sambista do 

Lar, Malandros do Morro e Sambistas Feirenses ditavam o tom da animação para aqueles que 

(por diversos motivos) optavam por permanecer nas ruas. Este seria um panorama geral da 

festa, mas quem não aguentasse esse clima festivo que envolvia todo o município (e tivesse 

condições econômicas para tal), poderia viajar para fora da cidade em busca de outros ares e 

até mesmo se livrar do barulho ensurdecedor que tomava conta das principais ruas e avenidas 

da cidade, como veremos mais à frente. 

Mas neste mesmo período Feira de Santana também estava comprometida com mais 

outro ideal conforme a análise de Ana Oliveira em sua tese de doutorado: o de se tornar uma 

cidade voltada para o futuro e o progresso. E a confiança de que esta previsão se concretizaria 

provinha principalmente da 

 

[...] instalação do Centro Industrial do Subaé (CIS) [que] criou expectativas 
de que a urbe ingressaria na civilização, na modernidade. Idealizara-se um 
progresso difundido nas promessas de uma industrialização que privilegiaria 
o mercado local e se integraria, produtivamente com os outros setores da 
economia. (OLIVEIRA, 2008, p. 15).  

 

Dividido entre a tradição e a modernidade, a população feirense teve que se adaptar 

aos novos rumos que as elites estavam querendo impor aos habitantes da cidade. Fatos como 

o calçamento da Rua Senhor dos Passos e da Praça Bernardino Bahia (amplamente 

anunciados nos alto-falantes espalhados pela cidade na época) junto com a proibição de que 

porcos andassem soltos pelas ruas da cidade (situação comum em uma cidade que cresceu 

devido à feira livre que acontecia nela) faziam parte da ordem do dia para que a cidade se 

tornasse mais moderna e são os pontos principais da análise de Oliveira. Dessa forma, 

podemos supor que o modo que o feirense fazia (e percebia) sua festa também teve que se 

‘modernizar’, segundo interesses diversos. Sim, porque a imagem que seria veiculada da 

Micareta não seria mais percebida apenas pelo cidadão feirense, mas também pelo turista que 

viesse à cidade durante os festejos micaretescos, como observava a imprensa da época: “A 

maior propaganda desta cidade é a sua tradicional Micareta. Para aqui convergem centenas de 

foliões e visitantes de todo o Estado e mesmo da capital” (JFN, 25 de mar. de 1950, p. 1). 

Tendo isto em mente passei a analisar o período em que, de acordo com atual corrente 

da historiografia feirense, a cidade estava passando por transformações no que diz respeito à 

sua identidade, aonde historiadores chegaram à conclusão de que ela estaria entrando numa 

fase de transição ao sair da mentalidade de cidade-empório de traços ainda rurais para uma 

cidade-industrial moderna e próspera, como visto nas obras de Poppino, Cruz, Oliveira e 
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Valente, autores dos quais falaremos mais à frente. Nesse contexto, o que devemos analisar é 

de que forma essas transformações na identidade feirense refletiam no modo de como a 

imprensa noticiava esta festa, para que o ideal de uma cidade progressista e moderna 

combinasse com o de uma cidade festeira e ordeira. 

A importância desta análise não é meramente especulativa já que diferente do que 

chegou a ser proposto, o espaço da festa não se resume a um momento de folia apenas: ela 

está impregnada de simbolismos e significados aos quais o historiador pode apreender. Para 

tal intento, vale frisar aqui que os jornais serão a fonte principal em que este trabalho foi 

construído, já que eles são um dos documentos sobre o qual podemos ter um olhar para 

analisar a referida festa, apesar destes mesmos documentos (no caso, os jornais) já terem sido 

alvos de duras críticas por parte da historiografia. Luca, ao analisar a fonte impressa na forma 

de uma publicação diária, apresenta como se chegou a estas críticas: 

 

Para trazer luz ao acontecido, o historiador, livre de qualquer envolvimento 
com seu objeto de estudo e senhor dos métodos de crítica textual precisa, 
deveria valer-se de fontes marcadas pela objetividade, neutralidade, 
fidedignidade, credibilidade, além de suficientemente distanciadas de seu 
próprio tempo. Estabeleceu-se uma hierarquia qualitativa dos documentos 
para a qual o especialista deveria estar atento. Nesse contexto, os jornais 

pareciam pouco adequados para a recuperação do passado, uma vez que 

essas ‘enciclopédias do cotidiano’ continham registros fragmentários do 

presente, realizados sob o influxo de interesses, compromissos e paixões. Em 

vez de permitirem captar o corrido, dele forneciam imagens parciais, 

distorcidas e subjetivas [grifo meu]. (LUCA, 2005, p. 112). 
 

Influenciados pela Escola dos Annales a prática historiográfica começou a se alterar ao 

conceber a confecção da própria História a partir de novos olhares e/ou novas fontes e os 

jornais não escaparam quanto a esta nova abordagem: 

 
[...] a terceira geração dos Annales realizou deslocamentos que, sem negar a 
relevância das questões de ordem estrutural perceptíveis na longa duração, 
nem a pertinência dos estudos de natureza econômica e demográfica levados 
a efeito a partir de fontes passíveis de tratamento estatístico, propunha 
‘novos objetos, problemas e abordagens’. (LUCA, 2005 p. 112).   

 

Percebe-se, no entanto, que aqui no Brasil este novo tratamento dado aos jornais 

demoraria um pouco mais a se concretizar. Como constata a autora, “na década de 1970, 

ainda era relativamente pequeno o número de trabalhos que se valia de jornais e revistas como 

fonte para o conhecimento da história do Brasil” (LUCA, 2005, p. 111). Mas a partir do 

momento em que se altera e se alarga o campo de preocupações dos historiadores devido à 
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renovação temática, abriu-se espaço para que novas formas de pesquisa fossem formuladas a 

partir de uma fonte antes considerada incapaz de responder aos problemas que se 

apresentavam aos historiadores.  Além disso,  

 

O abandono da ortodoxia economicista, o reconhecimento da importância 
dos elementos culturais, não mais encarados como o reflexo de realidades 
mais profundas, o que era comum em leituras reducionistas, e a verdadeira 
revolução copernicana efetuada por Thompson ao propor que se adotasse a 
perspectiva dos vencidos, a história vista de baixo (history from below), 
trouxeram ao centro da cena a experiência de grupos e camadas sociais antes 
ignorados e inspiraram abordagens muito inovadoras, inclusive a respeito de 
culturas de resistência. (LUCA, 2005, p. 114).  
 

Desde o começo desta pesquisa soube que me depararia com a utilização de uma fonte 

que, na falta de uma palavra melhor, poderia ser considerada complexa e isso se deve 

principalmente às influências ocultas que se arrastam por trás do editorial de um jornal: 

pressão do governo, interesses econômicos, políticos e ideológicos, etc. Apesar de ainda haver 

certo receio no discurso veiculado nos jornais devido a questões que envolvem’ objetividade’ 

e ‘neutralidade’ que esta fonte venha a apresentar, sabemos que a variedade da fonte impressa 

é enorme e as suas possibilidades são amplas e variadas e estas não podem ser negligenciadas 

a despeito de preconceitos relacionados a este tipo de fonte. 

Priorizarei nesta pesquisa o material impresso na forma de folhetins a fim de verificar 

os anseios de uma cidade que queria se modernizar e ao mesmo tempo suplantar sua origem 

concomitante a uma busca por identidade que refletisse sua ambição e perspectivas referentes 

ao sucesso da sua maior festa. Os jornais já foram tidos como uma fonte imprecisa, sem rigor 

histórico e que pecava pela falta de credibilidade devido ao seu conhecido tendencialismo. O 

fato é que os jornais da época limitam a pesquisa no sentido de que ela homogeneíza os 

sujeitos que participavam da Micareta e nos trás um caráter meramente descritivo dos fatos 

que estavam se desenrolando nas ruas durante a folia momesca, o que pode ser 

comprometedor quando se quer dar voz aos vários sujeitos que muito provavelmente 

compunha a mesma. 

De qualquer forma, o periódico ao qual irei recorrer com frequencia será o Jornal 

Folha do Norte que era então o maior jornal de circulação da cidade (apesar de haver outros 

transitando os pontos de venda de jornais da cidade como O Progresso, O Município e o 

Folha da Feira, porém, todos esses foram considerados de difícil acesso ou encontravam-se 

inexistentes nos arquivos pesquisados), além de ser também de longe o de duração mais 

longeva, pois sua trajetória começa ainda no início do século XX com uma publicação que 
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perdura até os dias de hoje, mas sem a mesma influência que já exerceu anteriormente. No 

período analisado, porém, ele tinha um forte prestígio na formação de uma opinião que era 

significativa no seio da cidade, pois contava com a publicação de vários tipos de conteúdos 

como mensagens, manifestos e críticas de seus dirigentes sobre a situação política, econômica 

e cultural da cidade: 

 

Durante os anos 50 e 60, o JFN [Jornal Folha do Norte] apresentava em suas 
páginas notícias da política local, do País e do mundo, conselhos para saúde 
das crianças, receitas culinárias, crônicas, além das colunas sociais e 
indicadores. Em torno da política local, observamos que os seus diretores e 
editores se posicionavam em relação a determinados candidatos. [...] Os 
intelectuais, profissionais liberais e artistas também se faziam presentes 
mediante a publicação de suas colunas, poesias, crônicas e artigos. Eles 
ajudavam a compor as imagens da cidade, colaborando na construção de 
desejos e sonhos do ser moderno e do viver em uma cidade modernizada. 
(OLIVEIRA, 2008, p. 32). 
              

Interessante observação de Oliveira ao complementar sua fala afirmando que os 

jornais colaboraram para a construção de imagens sobre a cidade e o seu cotidiano, utilizando 

uma linguagem específica que, ao mesmo tempo em que constrói uma identidade, constrói 

também uma forma de ver o mundo. Assim, a análise perpassará por todo o período entre a 

década de 1950 a 1960, que é uma época fundamental para se entender as mudanças pelas 

quais a própria identidade da cidade estava se reformando e se amalgamando, influenciando 

(ou sendo influenciada por) outros setores, em especial o econômico devido principalmente às 

políticas de planejamento das indústrias pertencentes ao que seria conhecido posteriormente 

por Centro Industrial do Subaé – CIS. 

Em linhas gerais, este período representou diferentes tentativas de implementação de 

referências de modernidade, uma herança dos grupos hegemônicos que compunham a 

sociedade feirense do início do século XX que tinha como base a cultura europeia, sendo esta 

considerada um modelo a ser seguido. Desta forma, a crença de que a resposta para todas as 

perguntas estava na ciência, bem como a certeza de que a industrialização, com todo o seu 

automatismo iria trazer uma boa dose de progresso para o país e a consequente superação dos 

problemas sociais, se tornou uma meta a ser atingida em Feira de Santana.  

A partir deste conceito, entendia-se que havia uma forma de idealismo e até mesmo 

um tom de ‘rivalidade’ ao se referir à capital do estado, no que diz respeito às transformações 

e na dinâmica que envolvia os locais de ocupação da urbe e que eram apregoados à época nos 

meios de imprensa da cidade. Para ter uma idéia, cito uma crônica intitulado “Fugindo à 

rotina” escrito por Eme Portugal nas páginas do JFN e dirigido à uma parte da sociedade 
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feirense feminina (aqui seriam aquelas que se enquadrassem dentro dos pré-requisitos abaixo 

relatados), que na ocasião guardava os melhores itens de seu vestuário para ocasiões 

extremamente especiais, como uma viagem para Salvador, e nunca faziam uso destas peças na 

cidade. Ele pensava em mudar o que estava acontecendo ao dar o grito de incentivo, já que tal 

iniciativa tivera frutos antes, e alterar as relações existentes entre os sujeitos e seus produtos:  

 
Já somos uma cidade que cresce a passos de gigante. Possuímos um 
comércio luxuoso, clubes aristocráticos dignos de qualquer Capital, cinemas 
onde a elegância feminina deve preceder a tudo [...]. Não é admissível, dado 
o nosso grau de civilização, que, pelo menos aos domingos, as senhoras e 
senhoritas compareçam aos cinemas sem estarem devidamente enluvadas. 
Sei perfeitamente que todas possuem um variadíssimo estoque tanto de 
bolsas como de luvas. Acontece, porém que só fazem uso delas quando vão a 
Salvador. (JFN, 29 de mar. 1958, p. 6).  

 

A iniciativa, contudo parece ter surtido efeito, já que em nota no mesmo jornal datado 

de 19 de abril do mesmo ano, ele quis “[...] agradecer aos caros leitores as cartas recebidas 

(com diversas opiniões) sobre a minha crônica ‘Fugindo à rotina’”, com a certeza de que suas 

sugestões estavam “sendo adotadas por parte da Soçaite Feirense (p.6)”.    

Assim embasados, está na hora de tratar da composição deste trabalho, que está na sua 

totalidade dividido em dois capítulos. No primeiro, ele ficou dividido em duas partes para 

uma melhor compreensão e contextualização do que aconteceu antes da Micareta. Assim, na 

primeira parte do primeiro capítulo, trato da passagem das três comemorações carnavalescas 

na cidade de Feira de Santana e o quanto que cada uma delas chegou a influenciar a outra até 

chegarmos a 1950. Na segunda parte faço um estudo sobre a trajetória econômica da cidade 

de Feira de Santana com destaque para três setores que tiveram uma influência considerável 

no direcionamento da cidade e consequentemente, em sua mentalidade, a qual seria de uma 

cidade moderna e progressista. 

 O segundo capítulo também está dividido em duas partes e neles é aprofundado o 

entendimento sobre a festa e a forma que ela era tratada no Jornal Folha do Norte (aqui, irei 

abreviá-lo de JFN) bem como as principais matérias e chamadas para a festa, com especial 

destaque para a escolha da Rainha da Micareta, que era um momento em que toda a cidade se 

mobilizava a fim de escolher a sua candidata. Além disso, e tendo como fonte principal os 

jornais analisados, é possível avaliar os discursos presentes, o policiamento, intenções 

desveladas e o polimento dos cronistas dado à Micareta a fim de que a festa tivesse o brilho 

esperado tanto por aqueles que a organizavam como por quem participava.  
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1. OUTRA FEIRA, OUTRAS MICARETAS 
 

 

Feira de Santana se emancipa da cidade de Cachoeira em 1873 e já nesse período foi 

chamada de “Cidade Comercial de Feira de Santana”, nome certamente indicativo tanto da 

predominância quanto da importância que o comércio exercia sobre a mesma, e essa 

influência perdurará por um longo tempo, como afirma Poppino (1968, p. 12):  

 

Através de todo o período coberto por este estudo, as atividades comerciais 
cresceram, consideravelmente, em Feira de Santana e por mais de um século 
a cidade gozou da reputação de empório líder do sertão baiano.  
 

Proveniente de um entroncamento de abastecimento da capital para o interior e vice-

versa, onde afluíam pessoas, mercadorias e produtos agropecuários, a cidade se desenvolveu a 

ponto de no final do século XIX para o XX ser considerada a maior cidade do interior da 

Bahia. Baseado em estudos que envolvem as comemorações carnavalescas em Feira de 

Santana, podemos perceber três formas diferentes em que a festa é comemorada: a primeira, 

que vai de épocas imemoriais até fins do século XIX, onde o Entrudo era o principal modo de 

se comemorar o reinado de Momo; o segundo período vem imediatamente após o final do 

século XIX (e a questionável decadência do Entrudo) até 1939; o terceiro e último momento 

se apresenta a partir de 1939 quando se institui a Micareta como festa carnavalesca ‘oficial’ 

da cidade e que é comemorada após a Páscoa, onde ao mesmo tempo vemos ser relegado o 

Carnaval (comemorado em fevereiro) a um segundo plano, conforme os estudos de Aldo 

Silva (2008) e Miranice Silva (2010). 

 

1.1 Entrudo, Carnaval e Micareta: viva o tríduo de Momo! 

 

Apesar de estarem incluídos no contexto carnavalesco, o Entrudo, o Carnaval e a 

Micareta são festas distintas e devem ser consideradas dentro de cada uma das suas 

peculiaridades e dentro do seu momento histórico. Essa percepção pode ser obtida a partir da 

análise do fim de um ciclo festivo e o início de outro, onde se pode observar a sobreposição 

de mais de uma forma de festejo carnavalesco em um mesmo período.  

O Entrudo, dessa forma, se constituiu como a primeira manifestação dos folguedos 

carnavalescos de Feira de Santana, mas que com o passar do tempo se tornou relegada às 

classes menos favorecidas, chegando ao ponto de não ser mais incentivada dentro da cidade. 
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Incitadas por um ideal de civilidade, as classes dominantes viam no Entrudo uma forma 

bárbara de diversão, que destoava dos objetivos que deveriam ser alcançados, a saber, uma 

suposta civilidade florescente entre os elementos pertencentes às elites da cidade. Estes 

objetivos visavam também uma busca de identidade ou a confecção de uma, que permitisse 

que a sociedade feirense tivesse uma aura de distinção e prestígio frente a outras cidades mais 

tradicionais como Cachoeira e Santo Amaro: 

 

Sem uma tradição equivalente na história baiana, a sociedade feirense 
buscou então alternativas que lhe possibilitassem constituir um lastro 
identitário significativo frente a outras comunidades da região, conferindo-
lhe assim legitimidade perante a conservadora sociedade baiana. (SILVA, 
2008, 105). 
 

Com base neste esforço da classe hegemônica de Feira de Santana, Aldo Silva (2008, 

p. 105) identifica em seu artigo três pontos onde essa identidade foi perseguida (e 

posteriormente abandonada) durante fins do século XIX e meados do XX: a primeira, vinha 

da noção de especialidade climática do município; a segunda, da ideia de uma sociedade 

moderna e civilizada; e por fim, na identificação com uma festa, que no caso seria a Micareta. 

Dessa forma, a Micareta pode ser entendida não apenas como uma festa que existe para que 

haja uma alternância entre o tempo quotidiano, caracterizado pelas rotinas do trabalho e pela 

vigência da ordem, e o tempo da festa, que contrasta com a mesmice da vida cotidiana, mas 

também como uma forma de diferenciação e afirmação onde a cidade ganhava um status 

acima das demais do Recôncavo.     

A historiadora Maria Clementina Pereira Cunha escreveu o livro Ecos da Folia onde, 

entre outras teorias, analisa como o Entrudo passou de uma forma de brincadeira amplamente 

divulgada em algumas regiões do país a objeto de aversão por parte principalmente das elites, 

que o consideravam como um produto bárbaro remanescente do período colonial e que 

deveria ser combatido. O principal temor dos dirigentes da época de que trata o livro (1880-

1920) era que as classes populares substituíssem o riso pela revolta. Um dos motivos era que 

no período momesco em questão as máscaras eram a palavra de ordem para os festejos e estas 

acabavam por tornar difícil a identificação de algum folião mais exaltado, por assim dizer. E, 

nesse modo de expressar sua pouca liberdade contra o que ele via de errado ou que precisava 

ser chamada a atenção, o folião poderia ser (e muitas vezes era) severamente punido, pois não 

estava correspondendo ao ‘espírito’ da festa.  

O Entrudo também apresentava um leque de comportamentos condenáveis àqueles que 

não ousavam sair nas ruas fora do período das festas. A brincadeira tinha início com a 
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tradicional pergunta “você me conhece?” e seguia adiante em sua troça, passando a 

atormentar tanto os transeuntes como os vizinhos de todas as formas possíveis, sendo a guerra 

de limões de cheiro (que nem sempre vinha com um cheiro agradável) e de farinha as mais 

características formas de diversão enquanto durasse a festa: 

 

É que nas ruas o ‘você me conhece’ muitas vezes era apenas uma introdução 
a um verdadeiro festival de chulas, troças, insultos até – verdadeiros 
charivaris, muitas vezes coletivos, em que ‘raparigas de troça’ enfim podiam 
vingar-se de seus perseguidores habituais, ou cidadãos pacatos podiam ir à 
forra de vizinhos indesejados e outros desafetos; podiam ainda ser ocasião de 
expor alguém, amigavelmente ou não, ao ridículo. (CUNHA, 2001, p. 26). 
 

A situação mudava de configuração e de tom quando os mesmos jornais que 

condenavam as comemorações nas ruas se reportavam aos bailes em que participava a classe 

hegemônica da época. Envoltos numa áurea de brilho e glamour, as festas nos salões se 

desenvolviam de modo diferenciado: o mascarado aqui, não se apresentava ameaçador ou 

mesmo agressivo, mas justamente o oposto do que era apregoado que acontecia nas ruas. Do 

lado de fora o que se viam eram muitas fantasias que “ironizavam elementos fundantes da 

sociedade do período, como a escravidão e o bacharelismo” (CUNHA, 2001, p. 34), o que 

causava certo incômodo nos que apoiavam esses elementos.  

Em Feira de Santana, os estudos sobre o período em que o Entrudo era a festa 

carnavalesca principal da cidade são muito incipientes, contudo trabalhos pioneiros, como a 

obra de Hélder Alencar intitulada 31 anos de Micareta, nos informam que os festejos 

aconteciam muito antes da fundação da primeira agremiação carnavalesca da cidade, em 

1924. Como foi dito acima, o Entrudo permaneceu em voga na cidade concomitantemente 

com o Carnaval, pois Hélder Alencar nos informa também que em 1891 os jornais locais 

apontam fatos das primeiras manifestações carnavalescas. 

Publicada em 1968 (e reimpressa no ano de 2011), a obra 31 anos da Micareta havia 

sido encomendada pelo então prefeito João Durval a fim de efetuar a oficialização da 

Micareta que até então era organizada por comissões escolhidas pelos interessados na 

realização da festa e contava com o apoio informal da prefeitura: 

 

A oficialização é medida urgente e necessária à sua própria sobrevivência. 
Antigamente, era cabível a sua realização por comissões, com pequenos 
cordões, batucadas e blocos. Hoje, porém, ela alcançou enormes dimensões, 
dentro e fora da cidade. (ALENCAR, 2011, p. 17). 
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Esta obra, possivelmente uma das primeiras a pensar na Micareta de Feira de Santana 

como um objeto de estudo, analisa de forma bastante sucinta o que posso chamar de primeira 

fase das festas carnavalescas de Feira de Santana. O que encontramos são pontos esparsos 

sobre o Entrudo feirense e um discurso que soa em consonância com o que era apregoado na 

época do ‘combate’ ao velho Entrudo: 

 

[...] são antigas, muito antigas mesmo, as festas de Momo na Feira de 
Santana. Elas datam de quando o Carnaval ainda era a festa bárbara, 
denominada Entrudo, festa que precedeu, no Brasil como em Portugal, aos 
grandes festejos carnavalescos. (ALENCAR, 2011, p. 18). 
 

Mesmo sendo uma obra de referência para o estudo tanto do Entrudo como do 

Carnaval feirense ela não foi escrita tendo em foco o Entrudo (ele deixa isso claro na 

introdução da sua monografia), mas sua finalidade principal era fazer um apanhado da 

passagem do Carnaval para a Micareta dando ênfase nesta última. Analisando a obra como 

um todo, a conclusão a que podemos chegar é que fica evidente a preocupação de seu autor 

em apresentar um aspecto totalmente negativo do Entrudo, aspecto este que atendia os 

interesses daqueles que o apoiaram e que o motivaram na realização de sua monografia em 

fins da década de 1960. Citando apenas dois episódios distintos, ocorridos em 1877, em que 

houve agressão por parte dos foliões ainda no período do Entrudo (um desses episódios 

narrados ocorreu dentro de um baile de máscaras onde a vítima recebeu uma estocada e uma 

segunda ocorrência relata as várias pauladas que um jovem recebeu em seu corpo na região de 

Feira de Santana conhecida como Minadouro), ele classifica o Entrudo como ”uma festa 

bárbara, violenta e absurda, precursora do Carnaval” (ALENCAR, 2011, p. 21) e por isso 

mesmo condenada a desaparecer ante os rumos que o esperado progresso parecia levar a 

civilização. 

Para um maior entendimento da tradição que as comemorações do Entrudo exerciam 

em Feira de Santana recorremos ao estudo executado por Miranice Moreira da Silva. Em sua 

monografia de graduação ela aprofunda um pouco mais a análise desse período carnavalesco 

da cidade onde vemos os mecanismos desenvolvidos pelas autoridades para “desabonar a 

prática do Entrudo, atribuindo-lhe o caráter de bárbaro e incivilizado” (SILVA, 2010, p. 17), 

através de uma ampla propaganda jornalística que pretendia, com o apoio do governo local, 

extirpar a festa do círculo feirense. Essa iniciativa não se restringia à cidade de Feira de 

Santana apenas (como pode ser comprovado na obra de Maria Clementina que tinha seus 

estudos centrados na cidade do Rio de Janeiro), mas se estendia a outros pontos do Brasil, 
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cujos representantes políticos e intelectuais viam como sua única alternativa de firmar este 

país como uma grande nação o ‘pesado fardo’ de civilizar seu vasto povo ignorante. Nem que 

para isso fosse necessário um combate frontal às formas de expressões populares ou uma 

limpeza étnica que varresse o país de fora a fora, a fim de extinguir por completo o elemento 

negro da sociedade brasileira através da prática da eugenia, por exemplo. Apesar disso,  

 

A especificidade da dinâmica socioeconômica da comunidade feirense fez, 
contudo, com que as ações para com os negros tivessem uma abordagem 
diferenciada na cidade. Assim, enquanto que em centros como Salvador e 
Rio de Janeiro buscavam-se excluir tais elementos dos espaços públicos, em 
Feira optou-se ‘apenas’ por sua disciplinarização, haja vista que estes eram 
responsáveis pelo funcionamento quotidiano do comércio na cidade. Em 
outros termos, a realidade feirense teria determinado a opção pela adoção da 
estratégia da educação/adequação dos negros (dentro dos padrões de uma 
cultura letrada), buscando a destruição das memórias da cultura africana, 
especialmente no que diz respeito a suas formas de expressão religiosa 
[culturais] e práticas de cura [...]. (SILVA, 2008, p. 117). 
 

De qualquer forma, o Carnaval não se sobrepôs ao Entrudo de forma definitiva como 

principal festa carnavalesca da cidade. Este ainda permaneceu em conflito com o recém-

instituído Carnaval, pois “[...] em Feira de Santana, como no resto do país, a superação do 

Entrudo representara muito mais do que a simples substituição de uma festa e sim a superação 

popular na festa [...]”. (SILVA, 2010, p. 19). De acordo com Miranice Silva além de não 

apresentar as falas daqueles que não apoiavam a ascensão do Carnaval, os jornais traziam em 

seus recortes carnavalescos a ideia de que o Carnaval era a melhor opção a ser feita. Porém 

 

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. (SILVA, 2010, p. 19). 

 

Não há fontes que especifiquem as formas de brincadeiras que ocorriam na cidade 

durante os festejos do Entrudo, mas podemos supor que as comemorações deviam incluir 

além das constantes molhaçadas com limões de cheiro e bisnagas, a crítica a elementos da 

sociedade em que viviam. Talvez por isso mesmo os discursos voltados à referida 

comemoração não diferenciavam daquelas encontradas no Rio de Janeiro por Maria 

Clementina e adjetivos como rude, grosseira, bárbara e violenta eram tão comuns para 
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qualificar a festa. Brito, num artigo em que busca apreender os sentidos sociais bem como as 

alianças e conflitos da festa carnavalesca na virada do século XIX para o XX destaca que:  

 

Estas crônicas jornalísticas eram escritas por homens, intelectuais com 
valores e ideias precisas, que utilizavam, muitas das vezes, a imprensa como 
um veículo de propagação de um modelo próprio da realidade, assim como 
para o combate de outro modelo existente e ao qual se opunham, fosse ele 
social, econômico, político ou religioso. A imprensa era uma das armas para 
atingirem seus objetivos. (BRITO, 2005, p. 317). 

 
 

Foi então principalmente através de embates jornalísticos que o Carnaval é instituído 

na cidade em preferência ao Entrudo, e pode-se afirmar que 1924 é o momento decisivo para 

que a empreitada se constituísse em sucesso, devido, entre outros fatores à fundação do 

primeiro clube carnavalesco da cidade chamado de “As Melindrosas”. O Carnaval, em Feira 

de Santana, se torna a principal festa por um breve período de pouco mais de dez anos, já que 

a festa carnavalesca não tem a receptividade esperada, configurando até mesmo numa 

‘decadência carnavalesca’ que pode ser detectada em várias notas dos jornais posteriores a 

1924 e anteriores a 1937, período de vigência do Carnaval em Feira de Santana. Para explicar 

esse fenômeno Miranice Silva (2010, p. 10) constata que: 

 

[...] a princípio existe uma relação entre a construção da rodovia [BR 324 em 
1929, que liga a cidade de Feira de Santana a Salvador] 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? 

 

 Miranice ao fim de sua análise acaba concluindo que não, já que se constata a saída de 

apenas uma parcela da população feirense da época. A autora deixa de observar, contudo, que 

tal parcela, ainda que pequena, era justamente aquela que se dispunha a bancar o Carnaval da 

cidade financeiramente. A decadência da festa era visível nos relatos dos jornais quando não 

havia a participação destes que a organizavam. Dessa forma, podemos afirmar que essa 

parcela era vital para que o Carnaval feirense tivesse êxito, a despeito de todos os outros 

cidadãos que não tinham condições de se deslocar a Salvador e que acabavam ficando na 

cidade e (consequentemente) sem os festejos carnavalescos de que tanto se valeram nos anos 

anteriores. 

Mas, além disso, há uma versão corrente de que a festa do Carnaval começou sua 

decadência a partir de chuvas torrenciais que caíram pela cidade no ano de 1937 e que 
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impediram a festa de ser realizada a contento, ficando os festejos a serem comemorados após 

a Páscoa. Esta versão, porém, pode ter outras leituras, conforme vimos, e que nada teriam a 

ver com a simplicidade relatada. O fato é que a partir de 1937 os festejos carnavalescos de 

uma forma em geral começam a se configurar de uma forma diferente, e o Carnaval começa 

por contar com uma (ainda) tímida participação das autoridades locais na organização desta 

onde “organizou-se uma comissão de festa presidida pelo próprio prefeito municipal, em clara 

demonstração de apoio oficial aos esforços de manutenção do evento, e de incentivo à 

participação de outras figuras de destaque na sociedade”. (SILVA, 2008, p. 125). 

É dentro da discussão de que a festa carnavalesca na cidade de Feira de Santana não 

seria mais a mesma que a Micareta começa a despontar, mesmo que ainda continuassem 

ocorrendo as comemorações de Carnaval no período anterior à quaresma. Isso aconteceu 

porque ficava claro que o interesse e os esforços dos foliões mais influentes da cidade 

estavam voltados para a festa realizada na capital como bem relata Aldo Silva (2008, p. 123):  

 

As figuras mais abastadas e destacadas preteriram a festa local em favor dos 
festejos na capital, influenciando assim boa parte da comunidade, que seguia 
o mesmo caminho. Embora a relação entre o êxodo dos foliões para a capital 
e o enfraquecimento do Carnaval feirense fosse claramente percebida pelos 
seus contemporâneos, parte da sociedade local insistia em manter viva a 
festa do município, e o jornal foi um importante instrumento nesse 
empreendimento. 

 

Os contextos de modificações carnavalescas da cidade de Feira de Santana se 

operaram dessa forma, passando pelos três períodos até chegarmos ao ponto da instituição 

definitiva da Micareta em 1942 como festa carnavalesca principal. Como podemos observar, 

leva seis anos para que a data da Micareta fosse oficialmente instituída na cidade, e tal demora 

pode ter ocorrido devido ao envolvimento da classe hegemônica feirense na organização dos 

folguedos de Carnaval, por mais ‘fracos’ que eles fossem. Temendo ver seus esforços como 

organizadores escorrerem por água abaixo, a comemoração do Carnaval se manteve junto à da 

Micareta por um considerável período, sendo esta última considerada um ‘segundo Carnaval’ 

pela imprensa local, conforme vimos acima.  

Miranice Silva ainda chama a atenção para o fato de que diferentemente do que o 

senso comum apregoa, a mudança de data do Carnaval também não foi um consenso entre a 

população feirense já que na cidade ainda permanecia um número de pessoas suficiente para 

dar conta dos festejos. Mas analisando melhor a organização da mesma percebemos que, 

como o apoio financeiro para o acontecimento da festa provinha majoritariamente das elites 
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feirenses, que se evadiam da cidade para brincar o Carnaval da capital em detrimento dos 

festejos de menor porte da cidade, o grosso da população não tinha seus festejos dentro desse 

período, ficando então insatisfeitos com o (pouco) que presenciavam dos cortejos. Dessa 

forma, as comemorações carnavalescas realmente não poderiam acontecer.  

 

1.2 Uma cidade em desenvolvimento? 

 

Nesta segunda parte devo apresentar discussões a respeito de um possível 

desenvolvimento da cidade de Feira de Santana dentro do período estudado que compreende a 

década de 1950 a 1960. Para chegar até esta análise, várias foram as leituras feitas a partir 

desta perspectiva, sendo que todas elas apontam para uma mudança de mentalidade da 

população feirense, que encontrava na palavra ‘moderna’ a justificativa para que as ações 

(fossem elas de políticas públicas ou não) por parte da classe hegemônica da época tivessem 

relevância no futuro, e que com isso todos iriam se beneficiar, inclusive o grosso da 

população, principal alvo dessas ações. Ou como enfatiza Oliveira (2008, p. 25): 

 
Ser moderno é caminhar junto com a instabilidade, com o medo e, 
principalmente, com a contradição. O homem moderno sente a segurança de 
estar rodeado por tantas instituições e por ter conquistado um maior domínio 
sobre a natureza, entretanto o seu poder é questionado, pois a construção da 
sociedade desejada implica a destruição de verdades adquiridas; a aventura 
da modernidade traz em seu bojo incertezas, conflitos. No geral, o moderno 
é implantado em meio à negação e destruição de certezas assentadas sobre a 
tradição. 
 

Não podemos desconsiderar, contudo, que a população não cobiçava por essa 

modernização tão apregoada pelas elites. As mudanças pelas quais a cidade estava passando 

imprimia um caráter dinâmico no seio da sociedade feirense e isso era possível perceber no 

momento em que se delineava novos anseios que a cidade (e a população) sentia urgência em 

suprir essas expectativas a fim de ostentar sinais de beleza, asseio e ordem, ou seja, sinais de 

mudanças significativas. Para que a meta fosse alcançada era necessário que houvesse uma 

via de mão dupla, onde de um lado ficavam os governantes da cidade, de prontidão para 

atender a esses mesmos anseios que fossem comuns à população; do outro, ficava esta mesma 

população, que chegava até mesmo a se utilizar da imprensa para reclamar de serviços mal 

prestados ou inacabados, como o calçamento de uma rua, por exemplo. Mas às vezes ia-se 

muito além da infraestrutura, como frisou Oliveira (2008, p. 118): “arborizar, manter a urbe 
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limpa e administrar a ocupação dos espaços públicos eram os desafios para a composição do 

cenário de cidade comercial, modernizada e civilizada que se almejava alcançar”.     

Para iniciar uma análise sobre este período mais detalhadamente devemos recorrer a 

Poppino, que pode ser considerado um dos historiadores mais revisitados da cidade: sua obra 

Feira de Santana, escrita em 1968, apresenta todas as características que orientavam as 

escritas históricas da época, mas é uma referência obrigatória a todos que se reportam a 

escrever sobre a história da cidade desde então. É justamente por isso que sua obra será a 

primeira a ser analisada no sentido proposto acima. Observamos esse discurso no capítulo I:  

 

Feira de Santana era, em 1950, uma das mais importantes comunidades da 
Bahia. Em população, o município ocupava o quarto lugar no Estado, 
enquanto a cidade vinha em segundo lugar, após a Capital. Essa importância 
explica-se pela feliz combinação de fatores geográficos e humanos que 
fazem de Feira de Santana a Princesa do Sertão. (POPPINO, 1968, p. 10). 
 

É bastante pertinente à minha análise a citação que define a importância da cidade 

como uma “[...] feliz combinação de fatores geográficos e humanos [...]” já que para 

compreender como a cidade chegou em 1950 ao posto de cidade mais importante do interior 

baiano devemos analisar sua história a partir da época em que a criação de gado era uma das 

principais fontes de renda da cidade e analisar as imagens construídas para ela a partir de 

então.  

Feira de Santana se desenvolve a partir do entreposto comercial que circundava a área 

da antiga fazenda Olhos d’Água, para onde se deslocavam grupamentos de boiadeiros a fim 

de pernoitarem, repor mantimentos e aliviar o cansaço para depois continuarem a viagem no 

intento de alcançarem outras localidades, fossem elas para o interior ou em direção à capital. 

Na verdade o que acontecia era que a criação de gado era uma constante no sertão já que: 

 

[...] enquanto as terras férteis do litoral destinavam-se à cultura de cana as 
terras do sertão nordestino, pelas suas condições fisiográficas peculiares e 
desfavoráveis para aquela atividade econômica, eram aproveitadas para a 
atividade criatória. (ANDRADE, 1990, p. 44). 

 

Dessa forma, para não implicar numa possível perda de produção do açúcar ao 

destinar terreno para sua criação, o gado era criado longe das lavouras de cana e só após 

estarem prontas para o abate é que a boiada seguia em direção ao seu destino. A criação de 

gado tem uma fundamental importância no que tange ao crescimento e desenvolvimento tanto 

da cidade de Feira de Santana como do próprio sertão nordestino, já que ao abastecer o litoral 
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e cidades circunvizinhas, a criação assume outro papel importante: o de penetrar no sertão 

nordestino a fim de fixar o elemento humano em localidades em que o plantio e a extração da 

cana de açúcar se tornariam inviável. 

O comércio de gado na região de Feira de Santana acabou por se tornar no segundo 

quartel do século XIX no maior da província e principal meio econômico da cidade por um 

longo período. A abundância de pastagens férteis e a sua posição geográfica privilegiada 

podem ser considerados os maiores fatores que atraíam boiadeiros e boiadas ao entreposto 

comercial. Poppino ainda afirma que:  

 

Em 1860, o gado, especialmente o bovino, continuava a preponderar na feira 
semanal e na economia do município de Feira de Santana. É provável que, 
pôr esse tempo, se vendessem a cada ano, na feira, cinquenta mil cabeças de 
gado. Noventa anos depois esse número ultrapassara o dobro. (POPPINO, 
1968, p. 150) 
 

Concomitantemente ao comércio de gado, o segundo fator a impulsionar a economia 

feirense foram as atividades comerciais propriamente ditas. Elas desenvolveram-se no período 

colonial ao mesmo tempo em que crescia o comércio de gado na região que ocorria a feira 

semanal, por meio da troca de gado e produtos agrícolas. Aqui, como em outros casos, 

Poppino cita a posição privilegiada da cidade como fator preponderante para o sucesso do 

comércio na cidade, e tal sucesso chegou a ser reconhecido através de um decreto imperial no 

ano de 1873 (que não encontramos para reproduzir, mas é citado por Poppino). 

Com a ascensão da atividade comercial, aqueles ligados ao seu controle não mais se 

identificavam com a imagem de criadores de gado e tropeiros que permeavam a cidade, 

partindo em busca de novos símbolos ao qual pudessem se reconhecer e identificar. Ana 

Maria Carvalho dos Santos Oliveira, historiadora que analisou o cotidiano da cidade de Feira 

de Santana bem como seu processo de consolidação de uma cidade civilizada, comercial e 

moderna se refere a este momento da seguinte forma:  

 

[...] assim, o comércio adquiriu papel central no discurso das elites como 
elemento articulador da construção de um ideal de progresso e civilidade. 
Desde a década de 20, havia uma insistente preocupação das autoridades 
locais em realizar o deslocamento da representação da Feira de Santana 
enquanto uma cidade de bases rurais, para defini-la como uma urbe dotada 
de um influente comércio de uma estrutura citadina adequada. (OLIVEIRA, 
2008, p. 45). 

 

Ana Maria Carvalho nos apresenta o cotidiano da cidade nas décadas de 1950 e 1960 e 

neste ponto sua tese é fundamental para este estudo já que corresponde perfeitamente ao 
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período aqui estudado. Decompondo o processo de modernização que as classes dominantes e 

hegemônicas instituem na cidade a partir daquele período, ela consegue identificar as 

representações que são construídas dentro da cidade ainda vigentes na época e que iam de 

encontro ao plano modernizador por eles idealizado. 

Pode-se perceber no seu trabalho que a inserção da cidade dentro desse plano 

‘modernizador’ implicou para todos que nela habitavam a reorganização tanto das estruturas 

da cidade quanto de seu cotidiano, o que acarretou também numa alteração dos seus hábitos 

ao construir representações associadas a uma imagem comercial, progressista e ao mesmo 

tempo moderna de Feira de Santana. A feira, realizada no centro da cidade ainda em meados 

do início do século XX, era um dos alvos dessa mudança: 

 

A perseguição às reses que se desgarravam das boiadas comercializadas no 
Campo do Gado [local que já tinha sido previamente instituído para a 
comercialização das reses de gado] e se deslocavam para o meio da Feira 
Livre foram alvos das reclamações da imprensa, por tal fato não constituir 
um motivo de expressão da civilidade e do progresso que se almejava exibir. 
(OLIVEIRA, 2008, p. 41).  
 

A nossa pesquisa vai ao encontro da ideia proposta por Oliveira já que a Micareta, por 

ser uma festa de cunho popular e que fazia parte do cotidiano feirense, não escapava dessas 

mudanças. Até mesmo porque (como dito anteriormente) a cidade estava crescendo, se 

‘modernizando’ conforme desejavam as elites e o grupo hegemônico, e esses grupos 

certamente não permitiriam que a repercussão da maior festa então comemorada na cidade 

continuasse a ser uma festa de cunho interiorano sem uma nova roupagem. Já que se buscava 

uma nova imagem para Feira de Santana, as elites feirenses partiram em busca de 

características capazes de defini-la como uma cidade industrial que ela viria a se tornar.  

A tese de doutoramento de Rossine Cruz (1999), que trata do desenvolvimento da 

indústria na cidade de Feira de Santana dentro do período por mim analisado nos traz mais 

evidências dessas transformações, examinando o processo de desenvolvimento 

socioeconômico de Feira de Santana, que começa desde cedo com a aplicação dos excedentes 

de acúmulo de capital do comércio numa indústria baseada no beneficiamento de fumo e do 

preparo de carnes, peles e demais produtos baseados na criação pecuária que circulava na 

cidade. Mesmo com limitações que predominavam ainda nos anos 1940 (como o pequeno 

tamanho do mercado local e regional e a concorrência, mesmo que modesta, de produtos de 

melhor qualidade oriundos de Salvador e São Paulo) a cidade experimentaria um leve surto de 
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crescimento industrial entre os anos 1940 a 1960 que a colocaria em segundo lugar como 

centro industrial do interior do Estado, e seus números confirmam esse fenômeno: 

 

A indústria feirense do início dos anos [19]60 possuía 293 estabelecimentos, 
41,6% dos quais dedicados à transformação de minerais não metálicos e 
18% à produção de gêneros alimentícios. Apenas 2,7% dos estabelecimentos 
produziam bens de consumo duráveis ou de capital. Em 1960, Feira de 
Santana era o segundo município baiano em número de estabelecimentos 
industriais. (CRUZ, 1999, p. 215). 

 

Alguns fatores foram essenciais para o crescimento apontado, entre eles a construção 

da rodovia BR 116 que entrecorta tanto outros municípios como a cidade de Feira de Santana 

e que facilitaria os fluxos de mão de obra, consumidores e investidores bem como o de 

mercadorias, movimentação esta que viria a se juntar ao fluxo já presente na BR 324 

construída anos antes; outro fator apontado por Rossine Cruz seria a construção da 

hidrelétrica de Paulo Afonso a fim de suprir a demanda de Salvador e que passaria pela cidade 

e criaria assim condições para a instalação de indústrias de grande porte, até então limitado 

pela incipiente oferta de energia.   

Com isso, Feira de Santana se destacava pelo seu entroncamento (laureado por todos 

os autores desde Poppino) ao se tornar um polo não só comercial como também industrial, ao 

mesmo tempo em que crescia sua articulação com outros pontos da região circunvizinha e do 

estado. Tamanho destaque, no entanto não tinha sido capaz de modificar as relações já 

existentes na cidade já que:  

 

Em meados dos anos 60, todavia, a indústria local ainda era constituída por 
unidades de pequeno porte, de administração familiar, concentradas em 
atividades de serralherias, autopeças, oficinas, na produção de artefatos de 
cimento, de alimentos e bebidas e um grande número de pequenas fábricas e 
colchões de molas. (CRUZ, 1999, p. 220). 
 

Esta concentração das indústrias feirenses nas mãos de familiares da região constituiu-

se num paradoxo já que a classe hegemônica de então passaria a sobrepor um plano de 

progresso e modernização com o qual se identificassem a despeito de outro pertencente às 

classes de bases rurais e comerciais que a precedeu, gerando transformações no âmbito 

citadino. Essas transformações ganham corpo na medida em que esta classe industrial já se 

encontrava em franco fortalecimento político e econômico em função de sua indústria, 

alçando-os a uma privilegiada posição que os levariam a uma diferenciação de interesses com 
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as classes rurais existentes na cidade, posição esta que os tornariam de certa forma 

renovadores da dinâmica econômica e social feirense.  

 Em se tratando do período de industrialização na cidade podemos utilizar para análise 

um artigo produzido por Andrei Valente, que por sua vez faz uma reflexão em seu texto sobre 

a:  

[...] condução política do processo de industrialização que ocorreu em Feira 
de Santana de 1969 a 1985, abordando o planejamento, as disputas e 
conflitos engendrados pela hegemonia política dentro desse período de 
industrialização, e a transformação de aparelhos de hegemonia e associações 
destinadas a qualificar a ação de certa fração da classe dominante feirense. 
(VALENTE, 2010, p. 3). 

 

Apesar de estar localizado temporalmente no final do período estudado, o artigo 

apresenta várias maneiras de se pensar a classe dominante e, segundo ele, hegemônica 

inserida no contexto da cidade. Esta forma de pensar estava em configuração desde períodos 

anteriores já que desde a década de 1950 o Nordeste (segundo esta classe) tinha como única 

alternativa para superar sua estagnação a via da industrialização, nem que ela precisasse ser 

forjada, como de fato ocorreu não somente em Feira de Santana como em outros pontos do 

Nordeste que também se industrializaram a custa de benefícios concedidos às empresas desses 

dirigentes. 
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2  É NAS RUAS QUE TUDO ACONTECE! 

 

 Com uma grande conclamação ao público feirense logo na folha de capa do principal 

jornal de circulação da cidade na época, era possível ver a seguinte nota:  

 

Chegou a hora... A cidade princesa será dominada pelo efêmero reinado de 
Momo da noite de hoje à madrugada de quarta-feira. Momo, o general da 
fuzarca, coberto de guizos, confetis e serpentinas, alegre, risonho, e, como 
sempre, enganador, chegará com a sua corte de foliões, tomará conta da 
cidade bonita. (JFN, 15 de abr. de 1950, p. 1). 

 

A sedutora notícia trazia uma imagem indicativa do que a população feirense poderia 

esperar da Micareta que estava por vir naquele ano, com a consequente transformação da 

cidade em um grande palco a céu aberto a fim de que os desfiles, cordões e batucadas 

acontecessem com a fluência e pompa que a cidade merecia. E para que a festa fosse realizada 

da forma esperada, por exemplo, as ruas eram tomadas por lamparinas que, ano após ano, 

vinham dos festejos carnavalescos da capital para adornar a cidade (sendo inclusive outra 

fonte de destaque nos jornais). Além disso, a arrumação contava também com vários arranjos 

sendo alguns vindos da capital, outros confeccionados na própria cidade, que proporcionavam 

uma nova dinâmica dentro dos contornos da urbe:  

 

A comissão da Micareta apresentará três carros alegóricos. A iluminação e a 
decoração do Carnaval baiano serão cedidas pela Prefeitura de Salvador para 
o embelezamento das ruas desta cidade. Dois Trios Elétricos farão o povo 
esquecer as agruras da vida. (JFN, 10 de mar. 1956, p. 1).  

 

Entre as décadas de 1950 e 1960 o folião feirense já conhecia a rota que o préstito 

faria a partir da sua concentração. E isso se devia pelo fato dos festejos se concentrarem 

basicamente nas três ruas principais que a cortavam, na época: a Rua da Direita (atual 

Conselheiro Franco), Rua Senhor dos Passos (atualmente é uma avenida com o mesmo nome) 

e a Rua do Meio (atual Rua Marechal Deodoro da Fonseca e parte da Rua Sales Barbosa). 

Comprovando o fato de serem ruas principais, Oliveira destaca ainda que na Rua do Meio 

havia, entre outras casas “[...] o Mercado do Fato, o Mercado Municipal, a Cadeia Pública, 

algumas residências e casas de prostituição”. (OLIVEIRA, 2008, p. 156). Além destes 

estabelecimentos tidos como ‘respeitáveis’, temos também em funcionamento na Rua do 

Meio o estabelecimento conhecido como Café Oriente, alvo de constantes ataques do jornal, 

por ser um “ponto de reunião dos mais sórdidos elementos da sociedade” (JFN, 13 de abr. de 



30 

 

1957, p. 1). O local, segundo a interpretação do folhetim, seria um ambiente desrespeitoso e 

insolente que deveria ser fechado pelas autoridades policiais. Mas o interessante desta nota 

abaixo que resolvi destacar é a comparação feita do que acontece no estabelecimento com a 

folia da Micareta, que estava próxima na época em que foi publicada: 

 

Mas, agora, o botequim ‘Oriente’ chega às raias do insuportável, do absurdo, 
de desrespeito insolente ao sossego público, montando um regabofe, um 
forrobodó, uma pândega, uma esbórnia, um bangulê provido de estrepitosa 
orquestra, que funciona das 23 às 4 horas da madrugada, diariamente 
promovendo verdadeiras pagodeiras carnavalescas em que bailarinas 
cantam, em altos brados, os mais recentes sucessos de Momo, e proferem, 
em altas vozes, as mais antigas pornografias. (JFN, 13 de abr. de 1957, p. 1). 

   

A comparação prova que o período dos festejos carnavalescos só é permitido e 

sancionado por estar em conformidade com os preceitos da classe que a organiza. Isso 

significa que a mesma deve se apresentar da forma desejada por eles, independente deste ser 

um momento específico em que há uma confluência (ou uma reunião) dos mais diversos tipos 

sociais que durante a maior parte do período do ano acabam por ser excluídos dos benefícios 

que, para a classe dominante e hegemônica, são naturais. Ou seja, a partir do momento em 

que outros elementos se insinuem a fazer um tipo de festa que não se adeque aos padrões pré-

estabelecidos, ela pode ser considerada imprópria e deplorável.   

Para entendermos a dinâmica da realização da festa é fundamental sabermos 

primeiramente por onde ela seguia, já que isto indica o quanto que a cidade estava disposta a 

modificar suas relações cotidianas em prol de um ‘bem maior’ (como poderíamos classificá-

lo) e que apontava que sua população estava disposta a enfrentar possíveis transtornos no seu 

cotidiano a fim de que sua maior festa (e, em certa medida seu melhor cartão de visitas) fosse 

realizada. O que podemos depreender deste ponto é que estes ‘sacrifícios’ estão 

intrinsecamente ligadas à imagem que a urbe pretendia passar na construção de sua 

identidade, conforme vimos anteriormente. Desta forma, para se adequar ao que era exigido a 

fim de que a festa tivesse êxito, havia uma reinvenção deste espaço que se adequava aos 

interesses dos indivíduos que, de uma forma ou de outra, exerciam um controle (simbólico ou 

não) sobre aquele espaço: 

 

Mais que uma unidade, uma medida ou forma de delimitação de um espaço 
geográfico, o território é definido pela apropriação que deles fazem os seus 
habitantes. Assim, o território ganha contornos a partir das múltiplas 
experiências vivenciadas e através das representações construídas sobre ele. 
Por meio das práticas e crenças sociais, são constituídas as especificidades 
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que permitem compor um sentimento de pertencimento, isto é, de 
territorialidade, capaz de definir os integrantes e os excluídos daquele espaço 
físico e sociocultural. Através de representações, cria-se e/ou forja uma 
identidade, definindo os sujeitos pertencentes àquele lugar. (OLIVEIRA, 
2008, p. 150). 
 

No entanto, o período analisado através do Jornal Folha do Norte não nos traz 

nenhuma informação sobre algum conflito que por ventura tivesse ocorrido durante os 

festejos. Por outro lado, como a cidade se reorganizava para a recepção e suas principais ruas 

eram modificadas a fim de comportar as comemorações, podemos admitir que nem todos 

aqueles que tinham sua dinâmica cotidiana alterada estavam satisfeitos com a fuzarca que 

ocorria na frente do seu comércio, por exemplo. A despeito do possível aumento de clientela 

no período da festa, a sociedade feirense, em certa medida tradicionalista não admitia certos 

excessos, mesmo aqueles que eram tidos como permitidos, como estes que por ventura 

ocorressem no período da folia de Momo.  

Por conta disso, houve em determinado momento (flagrado nas páginas do JFN) até 

mesmo fuga de certo membro da sociedade feirense que, por não compactuar com as festas 

carnavalescas, simplesmente evadiu-se da cidade durante o período de vigência da folia. Zoíla 

Ribeiro Chagas, uma das poucas colunistas do Jornal Folha do Norte cujo nome é destacado, 

chama a atenção para este fato da seguinte forma: 

 

[...] Ora, todos esses conceitos ociosos me vieram à cabeça quando fui visitar 
uma amiga e a encontrei desarrumando a maleta, de volta da viagem que 
fizera para fugir à Micareta. Ali estava um ser batido pela multidão, 
obrigado a evadir-se, a sair de sua cidade, da sua casa, do seu conforto, por 
se considerar incompatível com a festa do povo, talvez até pela ausência de 
simpatia em face das coisas eminentemente populares. Era uma vencida. 
Entretanto, julgava-se vitoriosa. Tinha como prova de requinte e delicadeza 
de gosto essa lentidão de nervos, essa frieza de índole que a induzia a buscar 
refúgio numa fazenda perdida onde não chegasse o frêmito da massa foliona. 
Esse frêmito a muitos incomoda, não por ser propriamente da folia 
carnavalesca, mas por ser de massa popular. O que aborrece, irrita e assusta 
aos refinados é o espetáculo da multidão, da multidão em si mesma, 
independentemente da atitude que adota nos devaneios orgíacos de Momo. 
(JFN, 14 de maio de 1960, p. 4).   

 

Vale ressaltar que se tratava de um membro da elite feirense da época e que o gozo 

popular trazido por Momo não era compactuado por ela. Assim como esta pessoa cujo nome 

não foi citado, muitos outros membros não relatados pelo jornal também poderiam ter o 

mesmo sentimento que ela, ou seja, o de uma pessoa “vencida” pelos festejos momescos e 

que, por causa disso teria sido “obrigada” a encontrar refúgio em outro lugar. Entende-se que 
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esta ‘fuga’ era principalmente devido à multidão proveniente da Micareta que, por congregar 

todo tipo de pessoas, chegavam a assustar aqueles que pertenciam às elites, e este medo 

provavelmente tinha sua gênese do que poderia vir dessa multidão: atitudes consideradas 

grosseiras, chacotas e troças que certamente lembravam o velho Entrudo e que não eram (com 

certeza) compactuados por essas elites.  

A partir disso, podemos afirmar que os indivíduos da ‘nata’ feirense que não estavam 

dispostos nem a (no mínimo) suportar os ‘abusos e excessos’ provenientes da folia 

micaretesca buscaram isolar-se e manter-se afastados o mais possível daquele turbilhão de 

gente ao refugiar-se nos bailes ou em recintos mais fechados aos quais poucos poderiam ter 

acesso como os clubes e sociedades, por exemplo. Podemos enquadrar nesse aspecto até 

mesmo aqueles membros que conseguiam burlar esta aproximação, mesmo participando da 

festa de rua: ao desfilar em carros ornamentados eles poderiam sim participar das 

comemorações, mas ao mesmo tempo, conseguiam manter-se longe daqueles que não fossem 

seus pares, conforme veremos mais à frente. 

De qualquer forma, as análises apontam que dentro do intervalo de tempo aqui 

explorado o préstito sempre começava saindo da Rua Direita, local onde se concentravam as 

residências dos mais abastados da época (posteriormente, esta localidade seria o ponto das 

maiores casas comerciais da cidade) e fazia a volta nas imediações da antiga Escola Normal 

para subir, logo depois, pela Praça da Bandeira e Praça João Pedreira (então as principais da 

cidade), e fazer mais outra volta até o palanque que era exclusivamente montado para as 

comemorações da Micareta onde, pelo menos no primeiro dia da festa, ficavam a rainha e as 

princesas esperando a coroação, ritual essencial que era considerado o ponto de partida e 

começo dos festejos populares. Essa rota predefinida foi percorrida pelos festejos até a década 

de 1970, momento em que ela começaria a alterar para a Avenida Senhor dos Passos, muito 

provavelmente devido à Rua Direita não comportar mais o enorme fluxo de pessoas que 

vinham prestigiar a Micareta: 

 

A SETURF [Secretaria de Turismo de Feira de Santana] resolveu mudar o 
sistema de desfile, este ano. Os carros alegóricos, as escolas de samba, os 
trios elétricos, os blocos, etc., partirão da Praça D. Pedro II, pela Sr. Dos 
Passos, de onde ganharão as praças João Pedreira e da Bandeira e, a seguir, 
as ruas Tertuliano Carneiro e Cons. Franco. (JFN, 20 de abr. 1974, p. 2). 

 

Em 1950 um dos maiores anunciadores da Micareta de Feira de Santana era o jornal, e 

não é muito difícil imaginar sua importância para a divulgação e propagação da festa já que 

era através dele que as principais notícias que mereciam destaque circulavam pelos quatro 
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cantos da cidade. Como já explanado anteriormente, o maior representante deste meio 

informativo era o Jornal Folha do Norte. Agindo através da enorme prestígio que desfrutava 

dentro dos limites da cidade, o jornal poderia também ter uma forte influência sobre os 

anseios e expectativas de sua população: 

 

Os intelectuais, profissionais liberais e artistas também se faziam presentes 
no JFN mediante a publicação de suas colunas, poesias, crônicas e artigos. 
Eles ajudavam a compor a imagem da cidade, colaborando na construção de 
desejos e sonhos do ser moderno e do viver em uma cidade modernizada. 
Além de serem construtores de desejos, esses intelectuais também exerciam 
o papel de críticos da modernidade, de censores e vigilantes, à medida que 
tentavam definir comportamentos e normas, estabelecendo exclusões e 
punições. (OLIVEIRA, 2008, p. 32)  
 

Conforme se pode perceber durante a análise, os festejos começavam a ser veiculados 

quando ainda faltava mais de um mês para o início do mesmo, já sendo possível observar 

trechos reservados e escritos especialmente para comentar sobre os preparativos, a escolha da 

Rainha e da música, ornamentação, batucadas e cordões, enfim tudo o que fosse relativo à 

festa que estava para acontecer dali a um mês, onde podemos concluir então que havia toda 

uma preparação (pelo menos no que diz respeito à expectativa representada pelo Jornal Folha 

do Norte) que antecedia a festa. Para os que apreciavam a folia e o clima que perdurava na 

cidade durante o reinado de Momo em tese, havia opções diversificadas e bastava ao folião 

escolher entre uma delas aonde iria festejar: nas ruas, onde havia os desfiles dos préstitos 

carnavalescos e batucadas ou nos clubes que ofereciam portentosos bailes para seus 

associados.  

No entanto, cabe fazer uma ressalva na afirmação acima, já que apesar dessa aparente 

permissividade social que imperava durante a festa, o que acontecia realmente era que cada 

qual deveria, já de antemão, saber o seu lugar nos festejos. Então não era de se esperar, por 

exemplo, que houvesse entrada livre de todos os foliões para dentro dos maiores clubes da 

cidade no período da Micareta, muito pelo contrário: as chamadas desses clubes à festa 

exibida nas edições dos jornais deixavam claro que a participação no interior delas só 

aconteceria caso os associados pagassem seus carnês em dia, para que fossem apresentados na 

entrada. Tanto era a ‘preocupação’ do clube em só admitir sócios com suas obrigações pagas 

em dia, que avisos para “evitar vexames” eram vinculados juntamente a essas chamadas, 

alertando o folião que o mesmo poderia ser barrado na porta de entrada caso a mensalidade 

(ou a dívida) não estivesse paga.  
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Assim sendo, deve-se vislumbrar a Micareta para além de sua aparente imagem amena 

de convivência pacífica entre os diferentes sujeitos históricos, já que como em qualquer outra 

seara de representações (sejam elas culturais, sociais ou econômicas) há sim a presença de 

conflitos devido justamente aos referenciais culturais, sociais e econômicos desses mesmos 

sujeitos que dela participam: 

 

Nos meus estudos e reflexões, tenho conceituado o Carnaval como uma 
festividade que estilhaça frontalmente a realidade social, inventando uma 
‘ordem’ invertida, posto que sem centro ou gravidade. Quer dizer: o 
Carnaval tem múltiplos planos, inúmeros eventos, focalizações dentro de 
focalizações, centros de gravidade variados, tudo isso permitindo uma 
fantástica relativização da realidade que classificamos, concebemos e 
vivemos no mundo do trabalho. Esse mundo dos dias da semana; esse 
universo marcado por regras reificadas e quase sempre aceitas sem 
discussão. (MATTA, 1981, p. 28). 
  

 Assim, como o universo do Carnaval (e por tabela a da Micareta) reúne um pouco de 

tudo, ele nos conduz a vários micro-universos simbólicos da sociedade brasileira (e feirense) a 

ponto de podermos chamá-lo de universo polissêmico, segundo a análise de Da Matta.  

 

2.1 “Preparada a cidade para a Micareta!” 

 

Voltando aos jornais, podemos acompanhar a Micareta a partir de dois grandes apelos 

que eram constantemente veiculados à medida que a festa se aproximava. A melhor forma de 

analisá-los é dividindo-os em dois blocos e esta divisão se deve principalmente pelo período 

de veiculação nos jornais destes apelos, já que o primeiro era divulgado no folhetim logo que 

a data das comemorações era anunciada e a outra chamada era o concurso acompanhado 

semanalmente pelo JFN ao qual só era anunciado a vencedora quando faltava poucos dias 

para a realização da festa.  

Assim sendo, o primeiro apelo vinha da escolha da comissão organizadora do evento, 

que sempre ficava a cargo das elites feirenses em suas mais diversas áreas: grandes 

comerciantes e pecuaristas, autoridades políticas além dos donos das recém-instaladas 

indústrias compunham o hall daqueles que iriam gerenciar as comemorações e 

administrar/financiar os festejos; e o segundo apelo era a escolha da Rainha da Micareta, que 

movimentava boa parte da população feirense.  

Várias eram as dificuldades impostas aos organizadores e cabia a eles contorná-las: em 

1951, por exemplo, uma seca de grandes proporções não permitiu à comissão que os festejos 
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fossem realizados a contento, tanto devido a falta de apoio da população (que estava 

preocupada com a seca que castigava várias regiões da cidade) como do poder público, a qual 

estava envolvida em uma crise política e econômica na época. Mesmo assim, naquele ano um 

cronista do Jornal A Tarde (proveniente de Salvador) tinha escrito especialmente para a 

edição do JFN da Micareta daquele ano e constatou que: 

 

É imenso o número de pessoas que convergiram para Feira de Santana. 
Todas as casas estão apinhadas de gente e os hotéis e pensões não dispõem 
de uma só cama vazia. Além de foliões dessa capital estão aqui centenas de 
outros procedentes de várias cidades do interior, inclusive Ilhéus e Itabuna. 
No sábado, por culpa da Circular que suspendeu a corrente elétrica até as 22 
horas, os folguedos foram fracos. Mesmo assim, no baile realizado na sede 
do Feira Tênis Clube, a animação atingiu alto nível, sendo coroada a Rainha 
da Micareta, Ana Maria Caribé Araújo, graciosa senhorinha da sociedade 
feirense. (JFN, 7 de abr. 1951, p.1).  

 

Desta nota podemos depreender algumas considerações sobre os festejos 

compreendidos no período desta análise, ou mais especificamente até 1968, quando o poder 

público realmente assume a organização da mesma: a primeira é que apesar de não haver uma 

única comissão organizadora ao longo dos anos (pois a mesma era escolhida a cada ano 

faltando pouco mais de um mês para os festejos) podemos entender que nem todos os 

esforços feitos por ela para que a Micareta seja um sucesso absoluto são alcançados, como 

podemos perceber na Circular que interrompeu o fornecimento de energia em pleno período 

de vigência dos festejos. Tal fato, no entanto, não ocorreu em anos posteriores.  

A segunda consideração provém da imagem e do prestígio que a festa tinha para além 

dos contornos da própria cidade, já que ao lado de problemas como a da escolha da comissão 

relatado (fato que a população da cidade e aqueles que vinham desfrutar das comemorações 

não participavam), a estiagem daquele ano, as crises e falta de energia elétrica (conforme 

apontava o JFN), todas as casas, pensões e hotéis em vários cantos da cidade continuavam 

lotados o que denotava como estava o encanto (fosse ele idealizado ou não) da Micareta de 

Feira de Santana em outros pontos do estado.  

Como dito acima, o segundo grande apelo para a chamada da Micareta nas páginas do 

JFN vinha da escolha do posto de Rainha da festa e da música que melhor representasse os 

ânimos da folia. Este último, todavia, sempre acabava negligenciada pela publicação a ponto 

de haver edições do jornal por anos a fio em que não havia um acompanhamento sistemático 

da escolha de melhor música, pelo menos não como acontecia com a escolha da Rainha. 

Quando existia uma preocupação para colocar as duas eleições, no entanto, ambos os eventos 
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contavam com a grande participação não só do público que lia estes mesmos jornais, mas 

também dos sócios dos principais clubes que organizavam os festejos e da população em 

geral, já que as urnas de votação também se encontravam tanto nos referidos clubes como nas 

casas do comércio da cidade (a partir de um determinado momento), o que já aumentava 

consideravelmente o número de eleitores.  

Para aferir este envolvimento, podemos analisar o quadro abaixo:  

 

Tabela 1: Votação para eleição da rainha da Micareta 1950-1957 
Ano* Rainha escolhida Nº de votos 

1950 Adla Nascimento Sméra 5.820 
1952 Maria Angélica Caribé 43.317 
1953 Avani Tavares 51.139 
1954 Helena Tavares 42.747 
1955 Déa Regina 30.974 
1957 Osvaldite Boaventura 55.490 

*Não há dados disponíveis para os anos de 1951 e 1956 
Fonte: Jornal Folha do Norte 
 

 A década de 1950 foi escolhida devido a esta ser, dentro do período da análise, a única 

que contava com as informações de forma seriada e que permitiriam uma análise mais 

qualificada desta inserção da população feirense no diz respeito à Micareta e o que ela 

representava. Assim, o primeiro fato que salta aos olhos é a disparidade entre a votação de 

1950 e a de 1952, com uma diferença de 37.497 votos entre uma e outra. Este número pode 

ser explicado devido ao início (acima citado) da participação popular nos rumos da votação. A 

partir do momento que as urnas saem dos clubes com seus seletos e ‘aristocráticos’ 

componentes e ganham as ruas, o número de votantes aumenta consideravelmente e a 

população feirense apóia o movimento de forma bem expressiva, ao ponto da somatória dos 

votos das Rainhas vencedoras aumentar de poucos milhares para dezenas de milhares. Vale 

dizer também que a vencedora do concurso de 1952 foi uma candidata cuja escolha veio do 

comércio, Maria Angélica Caribé.  

A população, dessa forma, adere em massa à iniciativa de poderem escolher a Rainha 

da Micareta pela primeira vez, e o número alto nos dá um indício realmente forte do que 

representava a Micareta para esta população que antes não tinha voz dentro das decisões ou 

dos rumos que a mesma tomava. “As Rainhas das primeiras Micaretas eram escolhidas 

durante a realização dos próprios bailes, na sede da Centenária Sociedade Filarmônica 25 de 

Março. Posteriormente, porém, passaram a ser escolhidas por votação popular (...)” diz Hélder 

Alencar em sua obra (2011, p. 65), sem nos confirmar o ano, mas esta grande diferença de 
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eleitores possivelmente indica essa nova posição da comissão organizadora de incluir a 

população dentro da instância de escolher a rainha da Micareta. 

 A iniciativa da mudança não é apontada no jornal, nem os seus motivos. No entanto, a 

notícia de uma participação mais efetiva nesta escolha deve ter surtido os efeitos esperados, 

como demonstra a grande quantidade de pessoas que fizeram seus votos valerem a pena para a 

sua candidata, já que podemos notar que aí está apenas a somatória de todos os votos válidos 

das candidatas que venceram. As duas princesas que acompanhavam a realização da Micareta 

eram escolhidas mediante a colocação das candidatas do segundo e terceiro lugar, e estas 

muitas vezes tinham número de votos que chegava aos milhares. 

 O ano de 1953 pode ser considerado atípico sob muitas formas e isto pode ser 

comprovado pelo número de pessoas que votaram na vencedora do concurso de Rainha, sendo 

o mais alto até então. Sua atipicidade provém da formação da comissão organizadora da 

Micareta que ocorreu já em fevereiro daquele ano: 

 

Após sucessivas reuniões, no ‘Feira Tênis Clube’ e ‘Sociedade Filarmônica 
Euterpe Feirense’, conseguiu-se, na última quinta-feira, organizar a nova 
diretoria da tradicional Micareta feirense, que, este ano, deverá efetuar-se 
nos dias 11, 12, 13 e 14 do p. vindouro mês de Abril. (JFN, 28 de fev. 1953, 
p. 1).  

 

 Com a organização da comissão iniciando mais cedo, não em meados de março como 

era de costume, houve um tempo prévio considerável que proporcionou a todos escolherem 

suas candidatas por um período mais longo. A primeira apuração dos votos feita pelo JFN 

aconteceu já no dia 7 de março de 1953 e contava com tímidos 1.857 votos no total, com 

todas as dez candidatas do pleito daquele ano. A Rainha que seria escolhida ao final, 

inclusive, estava no quinto lugar com apenas 212 votos (JFN, 7 de mar. 1953, p. 1) e nem ela 

nem outras candidatas daquele ano tiveram sua fotografia estampada na edição do jornal. Se 

valendo de oito apurações constatadas nas páginas do folhetim (posso considerar este um 

número médio), vemos que a organização da comissão mais cedo realmente influenciou nos 

números finais.   

Temos uma surpresa ao notar que o ano de 1955 teve a menor participação de pessoas 

votando nas candidatas à Rainha da Micareta, porém seus motivos não puderam ser 

identificados nesta análise. Não houve seca, crise política ou econômica que pudesse dar uma 

razão a este número tão baixo: 11.773 votos a menos que o ano anterior e 24.516 votos de 

diferença de 1957, ano seguinte disponível para esta análise. A surpresa se torna maior 

quando percebemos que 1955 teve um período de votação bastante longo, um mês e quatro 
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dias, com nove apurações no total e as urnas, desde o começo, estiveram disponíveis em oito 

lojas do comércio de Feira de Santana. A comissão foi anunciada no dia 5 de março, faltando 

mais de um mês para as comemorações (que iriam ocorrer entre os dias 23 a 26 de abril), mas 

nada disso instigou a população a votar nas suas candidatas como em anos anteriores. 

 O maior destaque nas páginas do Jornal Folha do Norte, conforme pudemos 

comprovar, se dava no processo de escolha da Rainha da Micareta: acompanhada 

semanalmente pelo JFN, a votação seguia sempre acirrada entre as candidatas, ocorrendo até 

mesmo algumas votações que tiveram um desfecho que surpreendeu a todos aqueles que 

acompanhavam, como a que aconteceu no ano de 1957, conforme explicarei mais abaixo. 

Podemos imaginar que o motivo para todo este entusiasmo das pretendentes ao posto estava 

no fato de que para além da chance de desfilar, a vitória alcançada por elas representava um 

ganho de status social importante, acompanhado com o fato de abrir um sem-número de 

possibilidades pessoais, já que a oportunidade se transformava num momento de intensa 

exposição a toda sociedade feirense, que aparecia em peso tanto para prestigiar a escolhida na 

qual votaram como para participar da abertura dos festejos. Pode-se perceber esta adesão da 

população feirense tanto na evidência proporcionada pela imprensa à cobertura do processo 

de escolha das candidatas como também na diagramação do jornal que ganhava além dos 

destaques e notícias vinculadas aos preparativos, novos contornos enquanto durasse a festa.  

Quanto a este último ponto, a modificação saltava aos olhos, já que o JFN nos permitia 

ver até mesmo fotos estampadas das candidatas ao posto logo na primeira página, quando do 

início das eleições e, em alguns casos ao final do processo eleitoreiro, fotos com a própria 

rainha já escolhida. Esta ocorrência merece destaque devido justamente à escassez deste 

recurso utilizado nas edições que não tinham a Micareta como chamada em suas capas, então 

cabe analisá-las mais adequadamente. Para tanto, devo me valer de Boris Kossoy, historiador 

que propõe um conjunto de metodologias para se utilizar as fontes iconográficas, que afirma: 

 

Apesar da aparente neutralidade do olho da câmara e de todo o verismo 
iconográfico, a fotografia será sempre uma interpretação. [...] Apesar do 
amplo potencial de informação contido na imagem, ela não substitui a 
realidade tal como se deu no passado. Ela apenas traz informações visuais de 
um fragmento do real, selecionado e ‘organizado’ estética e 
ideologicamente. (KOSSOY, 1989, p. 78).  

 

As imagens exibidas pelo periódico se constituíam em uma nova possibilidade de 

informação e conhecimento o que, neste caso, trazia novas possibilidades para as candidatas, 

que não ficavam concorrendo apenas com a apresentação de seu nome (fosse ele de famílias 
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tradicionais ou não), mas a partir daquele momento poderiam contar com um recurso que 

chamava tanta atenção quanto o nome e que com certeza faria a diferença no final do pleito: 

uma foto da candidata exibida no jornal de maior circulação da cidade poderia influenciar no 

resultado final das eleições. Apesar dessas novas possibilidades apresentadas, elas nem 

sempre se concretizaram: nem todas as vitoriosas foram fotografadas e nem todas aquelas que 

tiveram sua imagem veiculada acabaram vitoriosas. 

Fora estas imagens exclusivas durante o período da Micareta, outros que apareciam 

fotografados semanalmente no folhetim geralmente pertenciam à classe política de Feira de 

Santana, havendo uma frequência maior voltada para o prefeito da cidade. Imagens das 

professoras concluintes dos Cursos Normais Superiores também ocorriam com certa 

regularidade, já que tal feito também tinha seu destaque dentro da página do jornal. Maria 

Clementina, apesar de não lançar mão diretamente da fotografia, trata de um tipo de 

documentação que também a ajuda a enfrentar a questão de ir além das aparências no 

Carnaval do Rio de Janeiro: 

 

Antes da generalização do uso da fotografia pela imprensa diária, no início 
do século XX, os desenhistas costumavam ter muito trabalho. Elaborados 
desenhos a bico-de-pena ocupavam a página dupla central dos jornais, em 
uma mistura de comentário e reportagem. (CUNHA, 2001, p. 264). 
 

O advento da fotografia ocorreu dentro do contexto que ficou conhecido como 

Revolução Industrial e a partir de então costumes, monumentos, fatos sociais e políticos 

passaram a ser documentados e passados para a posteridade em forma de uma imagem 

estática. A partir da difusão deste novo recurso o mundo ficou mais conhecido conquanto que 

essas imagens estáticas passaram a circular com uma maior frequência. Por conta disso, 

acabou por torná-las mais familiares já que estas estavam chegando a lugares e regiões que 

não exigiam do observador se deslocar até os territórios que viam através da fotografia ou até 

mesmo estarem presentes no exato momento em que o episódio estava acontecendo. E há 

ainda o fato de que pessoas distantes poderiam se tornar testemunhas ‘oculares’ de 

acontecimentos sociais relevantes. Mediante tudo isso, 

 

A invenção da fotografia propiciaria, de outra parte, a inusitada possibilidade 
de autoconhecimento e recordação, de criação artística (e, portanto, de 
ampliação dos horizontes da arte), de documentação e denúncias graças a 
sua natureza testemunhal [...]. (KOSSOY, 1989, p. 16). 
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As fotos exibidas no folhetim, talvez por terem sido encomendadas aos profissionais 

de ofício exclusivamente para as edições do jornal que tratavam da Micareta, não traziam 

grandes inovações artísticas: se limitavam na maior parte das vezes ao busto das principais – e 

mais votadas – concorrentes ou até mesmo de apenas uma delas não sendo possível, além 

desse motivo, detectar se haveria um segundo critério para que aparecesse a foto de uma 

candidata e outra (cujo rosto talvez pudesse chamar mais atenção) não. Subtende-se que neste 

caso talvez a maior proximidade dos editores, diretores e escritores do Jornal Folha do Norte 

com a família das candidatas fotografadas acabasse por favorecer seu aparecimento, quando 

este vinha composta de uma única foto. Kossoy, quanto a isso, nos alerta que: 

 

Cabe neste sentido considerar, primeiramente, que manipulações e 
interpretações de diferentes naturezas ocorrem ao longo da vida de uma 
fotografia, desde o momento em que ela foi materializada 
iconograficamente. Tais manipulações/interpretações, que muitas vezes se 
confundem numa só atitude, envolvem: o fotógrafo, que registra – e cria – o 
tema; o cliente ou contratante, que lhe confia a missão de retratar ou 
documentar; a casa publicadora – (se é que a imagem foi veiculada, seja na 
época de sua produção, seja posteriormente em qualquer outra época) que a 
utiliza segundo determinada orientação editorial; os diferentes receptores 
(contemporâneos à sua produção, ou que tomaram contato com ela 
posteriormente à sua realização), que a veem – seja em sua forma original, 
seja impressa – e reagem de formas totalmente diversas – emocionalmente 
ou indiferentemente – na medida em que tenham ou não alguma espécie de 
vínculo com o assunto registrado, na medida em que reconhecem ou não 
aquilo que veem (em função do repertório cultural de cada um), na medida 
em que encarem com ou sem preconceitos o que veem (em função das 
posturas ideológicas de cada um) [grifos do autor]. (KOSSOY, 1989, p. 72). 

  

A constituição do enquadramento do assunto (mais conhecido como composição), ou 

seja, a organização visual de todos os elementos que se disporiam em frente à câmera, seguia 

traços predefinidos em todas as fotografias exibidas nas várias edições do Jornal Folha do 

Norte provavelmente devido ao seu propósito comum. O que se pode constatar seguindo este 

pensamento, por exemplo, é que suas vestimentas eram outro acessório fundamental para 

compor a cena, e assim não poderiam ficar de fora da análise: muito possivelmente eram as 

mesmas que seriam utilizadas no dia da coroação (a suposição provém aqui por não 

dispormos de nenhuma imagem deste evento tão importante e significativo para a própria 

festa em si) e, por conta disso, traziam junto todo o esplendor e beleza que a ocasião 

necessitaria. Quanto às vestimentas, Da Matta afirma: 

 

Como consequência, as fantasias carnavalescas criam um campo social de 
encontro, de mediação e de polissemia social, pois, não obstante as 
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diferenças e incompatibilidades desses papéis representados graficamente 
pelas vestes, todos estão aqui para ‘brincar’. E brincar significa literalmente 
‘colocar brincos’, isto é, unir-se, suspender as fronteiras que individualizam 
e compartimentalizam grupos, categorias e pessoas. (MATTA, 1997, p. 62). 

 

Outro fato interessante era a expressão de um sorriso que trazia a certeza de uma 

beleza terna e ao mesmo tempo confiante. Somada a isso, as poses feitas na única foto feita 

em conjunto era a mesma para todas: como estavam em grupo na fotografia em que 

aparecessem todas as candidatas, elas deveriam portar-se de perfil, em fila, com uma das 

pernas voltadas para o fotógrafo e as mãos na cintura; caso fosse uma foto solo, esta já 

permitia mais liberdade tanto para o fotógrafo com para a fotografada, pois as poses variavam 

entre uma e outra, à exceção daquelas que era tirado apenas o busto já que esta por sua própria 

natureza não permitia muita criatividade e floreios na sua execução. Cabe aqui um parênteses 

bem interessante: apesar de hoje ser muito mais frequentemente associadas aos festejos 

carnavalescos, não havia uma única mulher cujo tom de pele sequer lembrasse o negro entre 

as candidatas fotografadas.  

Geralmente o lançamento destas pretendentes ao posto de Rainha era feito mediante a 

escolha de um grupo, que elegia uma representante para concorrer ao posto: ainda em 1950, 

por exemplo, vemos o lançamento de uma candidata pela classe dos motoristas da cidade que 

elegeu a “Srta. Profª. Joselina Cerqueira” como uma “forte concorrente ao posto” (JFN, 1º de 

abr. de 1950, pág. 1). Outro ponto a ser destacado no qual poderíamos ver a importância que a 

rainha da Micareta exercia sobre o bom andamento dos festejos é no ritual da coroação que 

incluía a presença de pessoas de destaque do cenário social de Feira de Santana. Com uma 

frequência enorme, políticos de dentro e fora da cidade faziam questão de comparecer e ter a 

chance de estar no palanque de cerimônias para coroar a rainha ou as princesas:  

 

A coroação da rainha e princesas da Micareta, respectivamente senhorinha 
Déa Regina Nogueira, Hulda Carlos Araújo e Adnil Mascarenhas, que será 
procedida pelos Srs. Prefeito de Salvador, Prefeito desta cidade e presidente 
da comissão da Micareta, realizar-se-á hoje, às 21 horas, no palanque 
armado na Praça João Pedreira, com toda solenidade que o ato requer. (JFN, 
23 de abr. de 1955, p. 1). 
 

Tal tática, podemos supor, se configurava muito mais como uma jogada política, pois 

a coroação era acompanhada não só pelas elites baianas que por aqui estivessem para 

participar do evento como também tinha um forte apelo entre a população, que vinha 

acompanhar o grande momento da abertura dos festejos. Ao mesmo tempo, os políticos 

presentes faziam uma ponte com seus prováveis futuros eleitores, o que transformava a 
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solenidade em um momento de autopromoção política. Para exemplificar isso, em 1956, na 

única nota referente à Micareta que tinha acontecido na semana anterior, o Jornal Folha do 

Norte ressaltou com veemência a presença do então deputado federal Aloísio de Castro que, 

além de fazer parte da solenidade de coroamento da rainha e princesas, as acompanhou nos 

dois maiores clubes da cidade:  

 

Pelo Deputado Federal Aloísio de Castro foi coroada a Rainha da Micarêta, 
havendo, nessa oportunidade, o ilustre parlamentar oferecido um anel de 
ouro com brilhantes à graciosa Rainha de 1956. Após a coroação dirigiu-se o 
Deputado Aloísio de Castro em companhia da Rainha e Princesas, em visita 
à “Sociedade Euterpe Feirense”, onde foi recebido cordialmente pela sua 
Diretoria, passando ali algumas horas para em seguida ir ao [Feira] Tênis 
[Clube] fazer a apresentação da Rainha. (JFN, 14 de abr. de 1956, p. 4).   

  

Este mesmo deputado já tinha em Feira de Santana sua participação certa nas 

Micaretas, pois em anos posteriores sua presença também chegou a ser alvo de destaque por 

parte do JFN. Em 1959, por exemplo, ele chegou a visitar a redação do Jornal Folha do Norte 

e o seu comparecimento mais uma vez não ficou de fora de uma nota de agradecimento por 

parte do periódico. 

 

2.2 Na Feira, a “maior Micareta do mundo” 

 

Na edição do JFN de 30 de março de 1957 na página 4 (a última do folhetim), há uma 

grande notícia que chama a atenção dos seus leitores para os preparativos da Micareta, que 

seria realizada dali a um mês. Esta nota chama a atenção justamente por ser a primeira vez 

que uma notícia relacionada à vindoura Micareta se encontrava na última página do JFN. Por 

isso, muito possivelmente ela fora encomendada de forma a tranquilizar todos os que liam o 

jornal e acompanhavam o desenrolar da escolha da comissão da Micareta daquele ano, que 

tinha sido uma das mais difíceis de escolher já que até uma semana antes não estava definida, 

não sendo:  

 

“[...] possível, aos interessados, organizar a comissão que deverá dirigir os 
folguedos da Micareta deste ano, cuja presidência ninguém quer aceitar. A 
Micareta de 1957 [...] está, pois, ameaçada de não ter o brilho dos anos 
anteriores.” (JFN, 9 de mar. de 1957, pág. 1).  
 

Apesar desta não ser a primeira vez que a escolha da comissão tenha ocorrido de uma 

forma que, pelo que lemos nos jornais poderíamos chamar de turbulenta (pois esta 
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‘turbulência’ ocorre em outros anos ao longo da pesquisa), o mais interessante nesta longa 

nota publicada no dia 30 de março de 1957 é que temos um primeiro vislumbre dos perfis de 

uma das candidatas escolhidas para ser a Rainha, cujo lançamento foi feito pelo Feira Tênis 

Clube numa reunião posterior à escolha da dita comissão e que tinha como principal 

finalidade discutir com os grupos participantes/interessados os rumos da festa vindoura: 

 

A senhorita Osvaldite Boaventura é filha do estimado industrial Osvaldo 
Boaventura, pessoa muito relacionada e benquista nos meios sociais 
feirenses, razão porque foi recebida com satisfação o lançamento do nome 
da senhorita Osvaldite. (JFN, 30 de mar. de 1957, p. 4).  

 

Além dela, a mesma nota ainda traz mais cinco classes que se movimentaram durante 

a reunião organizada pela já escolhida comissão, para decidir os rumos da Micareta daquele 

ano a fim de, posteriormente, lançar nomes para concorrer ao posto: os associados da Euterpe 

Feirense, que pressionaram o presidente da instituição e exigiram que o mesmo apresentasse 

sua candidata, onde por fim os mesmos associados acabaram “[...] lembrando o nome de uma 

de suas graciosas filhas [do presidente] para concorrer ao pleito”; a classe estudantil que, “[...] 

representados pelos estudantes das Escolas Secundárias da nossa cidade, promoverá o 

lançamento da sua candidata [...]”; a candidata dos comerciantes onde a reportagem do jornal 

“[...] conseguiu se infiltrar em certa rede do comércio e pôde observar um outro movimento 

em torno de uma certa candidata”; os bancários, cuja notícia de que iriam apoiar uma 

candidata correu a reunião no mesmo instante e, fosse quem fosse, eles poderiam “[...] 

garantir que sua adesão é valiosa, pelo prestígio que desfruta a classe dos bancários em nosso 

meio”; por fim, os funcionários públicos da cidade que “[...] em um terrível conclave, 

decidirão sobre que partido devem tomar”. 

A surpresa da votação deste ano ficou por conta da escolha final da candidata. Mesmo 

tendo vencido todas as prévias da votação, acompanhada semanalmente pelo JFN, e tendo 

uma foto sua estampada durante a quarta apuração (para deleite de seus eleitores), a candidata 

Marquize Jales não conseguiu levar o título de rainha da Micareta daquele ano. Para se ter 

uma ideia da sua popularidade, na quarta apuração Marquize Jales estava com uma vantagem 

de 8.985 votos sobre sua principal concorrente, a “senhorita Osvaldite Boaventura”, candidata 

do Feira Tênis Clube.  

A única explicação para que esta última chegasse a vencer o pleito talvez tenha 

resposta nas páginas do próprio jornal, que registrou o maior empenho (ainda antes do final 

das eleições) daqueles que apoiavam Osvaldite Boaventura, o que acabou por levá-la à vitória 
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conforme esta nota publicada no JFN: “E, na vesperal do [Feira] Tênis Clube movimentou-se 

toda a turma à cata de votos tendo realizado uma colheita animadora” (JFN, 13 de abr. 1957, 

p. 1). Temos então um pequeno indício de como as candidatas angariavam votos para sua 

causa: aqueles que as apoiavam saíam pelas ruas do centro da cidade (muito provavelmente 

não apenas aí) fazendo a propaganda para que as pessoas votassem na sua representante ou até 

mesmo interpelando os transeuntes (ou, como veremos, pagando-os) no meio da rua a fim de 

que assinassem a cédula de votação para a sua candidata. A última apuração desta acirrada 

votação foi assim noticiada pelo JFN: 

 

Grande entusiasmo cercou o concurso para a escolha da Rainha e Princesas 
da Micareta. Durante a semana que hoje termina, os partidários das diversas 
candidatas empenharam-se em luta tremenda, porém honesta, visando 
conseguir verbas para a compra de votos [?]. Nunca houve um concurso 
disputado com tanto fervor, que por sinal teve um final emocionante, que 
deixou a todos satisfeitos. (JFN, 20 de abr. 1957, p. 1).   

 

Este ano de 1957 teve outros destaques por conta do que foi informado nos jornais. 

Até então, as notícias veiculadas aos acontecimentos da festa se tornaram tão repetitivos que, 

de certa forma, sempre havia os mesmos destaques para suas chamadas: formação da 

comissão, escolha da rainha e (quando havia) da música, preparativos para os festejos, os 

cordões e batucadas que iriam participar, bem como as atrações e horários dos festejos 

ocorridos nos clubes. Consequentemente, ano após ano, essas notícias não eram modificadas a 

ponto de se constituírem em uma exceção quando eram veiculados problemas que a 

antecediam, como a escolha da comissão ocorrida em 1957, por exemplo. Vários temas até 

então negligenciados pelo folhetim foram contemplados com colunas, demonstrando que o 

ano de 1957 teve a maior cobertura da Micareta comemorada na cidade.  

Para começar, temos uma nota da comissão informando que todos os interessados em 

montar barracas na Praça da Bandeira fossem procurar o “Sr. Ildes Meireles, na Feira da 

Lotérica” (JFN, 23 de mar. 1957, p. 4). Tal indicação demonstra as tímidas tentativas de um 

controle por parte do espaço que circundava a festa e que até então não era intermediado pelas 

autoridades públicas, mas pela esfera particular, que ficava investida de tal encargo. Desta 

forma, a nota jornalística deixa a entender que a festa deveria ser confeccionada não apenas 

por aqueles que estavam na comissão organizadora (já que este Ildes Meirelles não fazia parte 

da mesma), mas também por aqueles que, por qualquer motivo que fosse também estivessem 

interessados em seu êxito. 
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Outro ponto a ser destacado em 1957 vem a ser a longa portaria vinda da segurança 

pública e determinada pela delegacia da 4ª região policial em Feira de Santana, algo que até 

então nos anos anteriores recebia uma pequena nota no jornal: 

 

O Cap. Israel Trindade, Delegado desta 4ª Região Policial, tendo em vistas a 
necessidade de assegurar à população desta cidade um ambiente de paz, 
tranquilidade e ordem, também no decorrer dos festejos da Micareta, 
evitando os excessos que sempre ocorrem nas grandes expansões de alegria 
em divertimentos carnavalescos, resolve estabelecer, preventivamente, 
normas e diretrizes para vigorar durante estes festejos, consubstanciados nas 
instruções a seguir, que terão vigência a partir das 12 horas do dia 26 do 
corrente até as 12 horas do dia 1° de Maio próximo. (JFN, 27 de abr. 1957, 
p. 7).  

 

Notas vindas da polícia no período imediatamente anterior à Micareta visando uma 

maior ordenação do público eram comuns nas páginas do JFN. O que chama a atenção mesmo 

por parte do que aconteceu naquele ano é a divulgação, ao lado da portaria, do Plano de 

Policiamento Ostensivo que seria posto em prática naquele ano de 1957, publicação que até 

então era inédito nas páginas do jornal. A partir deste documento, ficamos a par de como era a 

organização da Polícia Militar da época a fim de conter os atos considerados reprimíveis tanto 

por parte daqueles que porventura se ‘descontrolassem’ nas suas comemorações como aqueles 

que se destinavam a usar o momento de agitação intrínseco à festa para cometer crimes.  O 

plano, em todo caso, inicia comentando sobre o modelo de policiamento que seria utilizado 

em Feira de Santana, que por sinal seria o mesmo aplicado no Carnaval de Salvador, onde 

deveriam ser “respeitados e preservados sempre os princípios de urbanidade e cavalheirismo 

(...)” (JFN, 27 de abr. 1957, p. 7) por parte dos militares que estivessem de serviço no circuito 

da folia. 

A distribuição dos postos e das patrulhas deveria atender majoritariamente às zonas 

onde a concentração do público fosse maior, com efetivos de forma proporcionada a esta 

mesma aglomeração, sendo todos os postos e patrulhas comandados apenas por um oficial ou 

subtenente, mas que seriam compostos de soldados também. Foram colocados, dessa forma, 

postos fixos na Prefeitura Municipal, na Escola Normal e no subsolo do edifício onde 

funciona a Euterpe Feirense, locais que com certeza ficavam tomados de pessoas a fim de 

verem os préstitos, cordões e batucadas passarem. Fora estes postos fixos, ainda havia as 

patrulhas andantes que cobririam o circuito da festa em si e que serviam para, antes de tudo, 

separar e controlar aqueles cujo comportamento não se adequava aos preceitos da festa e 

daqueles que a comandavam. Justamente por isso, havia na portaria a ser seguida uma 
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cláusula que permitia à autoridade policial (e, consequentemente, sempre que houvesse 

necessidade), a identificação de qualquer pessoa que estivesse portando máscaras ou itens 

que, na época eram considerados proibidos: “VIII – Sempre que houver necessidade, a 

identificação de qualquer pessoa poderá ser exigida pelos policiais de serviço” (JFN, 27 de 

abr. 1957, p. 7).  

Além destas proibições, havia outras que tinha como principal função cercear a 

liberdade de expressão dos diferentes sujeitos que compunham a Micareta. Como o ambiente 

carnavalesco se pauta por um conviver coletivo, sabe-se que dentro das festas aqueles que 

para lá convergiam não estavam isentos da fluidez e da dinâmica social cotidiana, por ambos 

se tratarem de típicos processos de negociações culturais provenientes do dia a dia. Por isso 

mesmo membros das elites e membros das classes populares estavam juntos no mesmo 

espaço e aqueles, para coibir alguma ‘perturbação da ordem’ proveniente destes últimos, 

acabavam por refrear entre outras coisas, o uso de máscaras entre as 18 horas e 6 da manhã; o 

uso de farinha nas ruas; cânticos de hinos nacionais e religiosos, etc., ou seja, tudo que fosse 

considerado fora dos padrões permitidos: 

 
Não será permitido na via pública, mesmo em veículos ou em recintos 
fechados onde se realizem bailes, o uso de fantasias ofensivas à moral e aos 
bons costumes, inclusive tangas, calções de esporte e ‘maillots’, bem assim, 
trajes iguais ou semelhantes aos uniformes das Forças Armadas e 
Corporações Militarizadas (Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, 
Guarda Civil e Corpo de Bombeiros). Também não se permitirão trajes 
iguais ou semelhantes aos usados pelos religiosos e pela Cruz Vermelha. 
(JFN, 27 de abr. 1957, p. 7).   

  

Adequar-se a estes preceitos era a palavra de ordem para aqueles que desejavam 

participar dos folguedos de Momo e confirmam mais uma vez que os mesmos eram realizados 

devido à conivência que existia entre a classe hegemônica e o sentido ‘único’ e ‘ordeiro’ da 

festa em si. Muito provavelmente, como dito acima, estas portarias foram pensadas visando 

restringir também o número de foliões que representassem uma ameaça a estes mesmos 

grupos, já que, diferente da personagem abordada por Zoíla que fugira da cidade para não ter 

contato com os festejos, aqueles que se dispusessem a ficar com certeza não queriam entrar 

em contato com os modelos subversivos que fossem de encontro às suas ideias. A proibição 

do uso de máscaras e de farinha, por exemplo, se tornava intimidatório a partir do momento 

em que todos eram obrigados a tirá-las ou deixar de usá-las sem que, no entanto, fosse feito 

uma simples desvinculação entre aqueles que pretendiam brincar os folguedos e aqueles que 

realmente se aproveitavam da situação para cometer atos considerados ilícitos. 
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Visando este controle durante a Micareta e com a justificativa de atuar 

repressivamente em prol da tranquilidade e segurança pública, era permitido o porte de 

armamento por parte das autoridades policiais de forma a ‘facilitar’ o serviço dentro do 

circuito que ficava assim dividido, segundo a portaria: “[...] para os oficiais, revólver ou 

pistola; para subtenentes e sargentos, idem; para cabos e soldados sabre ou cassetes” (JFN, 27 

de abr. 1957, p. 7). E esta permissão se destinava para que fosse controlado, principalmente: 

 

O caráter aglomerativo dos festejos, o ensejo ao uso de bebidas alcoólicas e 
entorpecentes, a afluência de elementos estranhos, etc., [que] propiciam aos 
menos controlados e aos mal intencionados a prática de atos considerados 
socialmente negativos e prejudiciais à boa ordem e à tranquilidade da 
população. (JFN, 27 de abr. 1957, p. 7).  

         

Em 1960, temos uma portaria da 4º região de trânsito que visava aplicar uma maior 

ordenação no trânsito da cidade enquanto perdurassem os festejos carnavalescos. Entre os 

diversos artigos, alguns que merecem uma maior atenção: 

 

1 – Os cordões carnavalescos, blocos e batucadas só poderão desfilar durante 
os dias da Micareta pela mão de trânsito, devendo os responsáveis por esses 
cordões, blocos e batucadas limitar a 2 metros e 30 centímetros a faixa do 
desfile, por meio de uma corda a partir do meio fio da calçada. 
2 – Os caminhões só participarão do desfile quando artisticamente 
ornamentados. 
[...] 
9 – Os caminhões que permanecerem nesta cidade durante os dias 1, 2 e 3 de 
maio, (festejos da Micareta) só poderão estacionar na Avenida Getúlio 
Vargas, conservando-se em sentido de mão. 
[...] 
14 – Nenhum carro poderá preceder ao Préstito Carnavalesco, salvo os 
carros oficiais que estiverem a serviço do Trânsito ou da Polícia. (JFN, 30 de 
abr. 1960, p. 1).     

    

A partir dos pontos acima descritos, podemos inferir que os organizadores dos festejos 

pretendiam de alguma forma, dar jeito na profusão de pessoas e veículos que se aglomeravam 

tanto para acompanhar (ou participar) os desfiles como para aqueles que não estivessem 

envolvidos nos festejos que estavam ocorrendo na cidade. Dessa forma, tais práticas 

condiziam com o esperado ordenamento urbano que tanto alardeava as notícias do JFN a fim 

de que a meta de uma cidade ordeira e progressista se concretizasse não apenas no discurso 

como também de fato, sendo sua aplicação nos festejos da Micareta um momento chave para 

que esta imagem fosse passada a todos que dela participassem e que aqui estivessem. A parte 

central da cidade se alterava a partir de uma ordenação que não era comum em dias de feira 
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livre, por exemplo, a fim de que a Micareta estivesse em perfeito acordo com sua realização 

mas que, ao mesmo tempo, não comprometesse o cotidiano citadino: 

 

O povo espera que surja uma solução para o caso. É preciso que não 
desapareça a única grande festa popular existente na cidade princesa. É 
necessário providências para que as futuras Micaretas sejam à altura do 
progresso de Feira de Santana. (JFN, 7 de abr. 1951, p. 1).  

 

Filho (2006, p. 102), comentando a organização da cidade de Belo Horizonte para a 

comemoração do Carnaval, trata da disposição dos elementos constitutivos desta festa de uma 

forma que se adequa muito bem à estrutura utilizada na Micareta de Feira de Santana nesse 

período de ‘modernidade’: 

 

Nesse sentido, nada mais adequado do que um Carnaval ordeiro e planejado 
ocupando as ruas largas, retas e arborizadas da capital moderna [...]. Havia 
uma grande preocupação com a possibilidade da ‘invasão popular’ nos 
espaços públicos valorizados pela elite, justificando com isso as 
especificações de ‘como, quando e onde brincar’ adequadamente os dias de 
folia – seja no Rio de Janeiro ou na cidade belo-horizontina [e em Feira de 
Santana]. Adotando estratégias diferentes, mas complementares na maioria 
das vezes, os poderes públicos e os luxuosos clubes carnavalescos teceram 
uma singular aliança: ordenar minimamente o mundo festivo da capital 
mineira [e feirense], apesar do mesmo ser passível de inúmeras 
imprevisibilidades.  
 

Estas imprevisibilidades se traduzem no sentido de que por maior que fosse a 

ordenação perante a festa, havia ainda aqueles sujeitos que não seguiam as regras impostas 

pelos governantes, transformando a Micareta num mosaico de situações completamente 

diversas das vivenciadas no cotidiano da cidade. 

Os clubes e sociedades também tinham seu destaque no JFN. Sempre com chamadas 

envoltas em quadros enormes, o leitor do jornal poderia ver a programação das três principais 

entidades que havia em Feira de Santana (a saber: Sociedade Filarmônica 25 de Março, 

Sociedade Euterpe Feirense e Feira Tênis Clube) a fim de que pudesse escolher a melhor que 

lhe agradasse. Todos eles apresentavam suas programações a partir do momento em que a 

comissão organizadora da festa era anunciada no jornal, e cada um tentava levar mais foliões 

para seus interiores do seu jeito, ou seja, promovendo festas.  

Elas começavam com os chamados Gritos de Micaretas que antecediam a festa 

principal que iria ocorrer nas ruas e que geralmente eram comemorados na semana anterior à 

Micareta. E já durante a vigência do reinado de Momo, era anunciada também a programação 
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que contava com vários tipos de festas. Estas eram divididas por turnos, de forma que havia 

três delas: começavam com as chamadas ‘Matinais’, onde a predominância de crianças era 

evidente a partir das chamadas; ‘Vesperais’, que muito provavelmente eram destinados aos 

adolescentes filhos dos sócios destes clubes e sociedades; por fim, os famosos ‘Bailes 

Noturnos’ que congregavam os adultos para uma noitada de “festa e alegria até o dia raiar”. 

Roberto da Matta, ao tratar sobre a dicotomia que existe nas duas festas (aquela das ruas e a 

outra dos clubes) afirma que: 

 

O carnaval reproduz o sistema de categorias da sociedade brasileira. Assim, 
as diferenças sociais mais generalizadas surgem claramente na oposição 
entre os ‘Carnavais de rua’ e os Carnavais de clube’; ou entre um Carnaval 
que é aberto (no sentido literal e metafórico da expressão) e um Carnaval 
que é fechado e tem tendências aristocratizantes. Quer dizer, os elementos de 
dominação social estão presentes, mas de um modo complexo, permitindo – 
inclusive – vislumbrar que o sistema de poder da sociedade brasileira é sutil, 
inclusivo, funcional. De fato, ele permite e obriga sempre a presença de dois 
carnavais: um para o povo (aberto e de rua) e outro para os donos de alguma 
coisa (fechado, interno e de casa). Tal como a oposição entre rua e casa, 
dicotomia absolutamente fundamental no universo social brasileiro, o 
Carnaval também é duplo, complementar, complexo. (MATTA, 1981, p. 
35). 
       

Com uma frequência maior do que se poderia esperar de um tipo de comemoração que 

tem no seu público a sua maior força, era constante nos jornais a consideração de que o 

Carnaval de rua, mesmo a despeito dos préstitos, cordões e batucadas que continuavam 

ocorrendo nas ruas, não conseguiam animar o folião de uma forma que fosse a contento dos 

olhos do colunista.  Por outro lado, 

 

Nos clubes e sociedades carnavalescas, entretanto, a folia atingiu 100 graus... 
Como se brincou nestas quatro noites e três dias! As Sociedades 25 de 
Março e Vitória brilharam em toda a linha, mas não se poderá esconder que 
o campeão foi o aristocrático ‘Feira Tênis Clube’. A sede desta agremiação 
social desportiva, ornamentada a capricho e com muito gosto artístico, 
transformou-se praticamente no maravilhoso palácio encantado de Sua 
Majestade Sereníssima Rei Momo e Único, que compareceu pessoalmente 
aos folguedos [...]. No [Feira] Tênis Clube havia música e, 
consequentemente, danças a qualquer hora do dia ou da noite, sendo bastante 
diminutas as tréguas entre um e outro baile. (JFN, 7 de abr. 1957, p. 4).   
 

Esta ação também visava, como dito anteriormente, segmentar a folia momesca entre 

aqueles que não queriam ver as expressões populares nas ruas (como batuques e cordões) e 

por conta disso Miguez (1999, p. 68) constatou que: 
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[...] a presença das elites no carnaval “de rua” é de pouca duração. 
Rapidamente a aristocracia baiana se recolhe aos bailes carnavalescos, 
trocando o território aberto da rua pelo território fechado dos salões e clubes 
sociais, opção esta que de resto verificou-se praticamente à tradição da 
família patriarcal brasileira para quem a rua era um espaço socialmente 
desprezado, inimiga do sobrado elegante, especialmente na Bahia e no Rio 
de Janeiro.  

 

A partir de 1960 a cobertura proporcionada pelo JFN ao noticiar a organização e os 

festejos da Micareta não seria mais a mesma. Não há indícios do motivo da mudança, mas o 

que se torna visível aos olhos desta análise é que o destaque antes proporcionado pelo jornal a 

uma das maiores comemorações que a cidade tinha, foi diminuindo, não progressivamente 

como era de se esperar, mas aconteceu de forma abrupta e inesperada. O ‘abrupta e 

inesperada’ são termos que devem ser aqui utilizados devido à surpresa que foi a pequena 

cobertura da festa em 1959 nas páginas do jornal, já que houve uma enorme expectativa que a 

última edição comentando os festejos de 1958 trouxe a esta análise:  

 

Elementos da velha guarda da Micareta feirense estão se arregimentando 
para a realização da festa de 1959, que será a Micareta de despedida do 
governo do Sr. João Marinho Falcão. Os interessados já estão traçando os 
planos da Micareta que deverá ultrapassar, em beleza e entusiasmo, todas as 
festas carnavalescas da Bahia. 
A ‘Folha do Norte’, não só porque a Micareta de 59 encerrará uma 
homenagem ao nosso grande Prefeito, mas também porque estaremos, no 
ano p. vindouro, comemorando a passagem do nosso 50º aniversário de 
atividades jornalísticas ininterruptas, a ‘Folha’ estará colaborando 
ativamente com a comissão da Micareta de 1959, que será, sem dúvida, a 
maior de todos os tempos. (JFN, 19 de abr. 1958, p.1).  

 

No entanto, apesar da proximidade dos festejos de 1959, não houve um único destaque 

para a escolha da comissão ou da Rainha, fatos que sobressaiam tanto em notas como em 

matérias nos anos anteriores, como vimos aqui. A animação e a participação ativa do JFN na 

Micareta de 1959 não foram sentidas de modo algum neste estudo. Da Micareta que 

aconteceria naquele ano, foi possível vislumbrar apenas uma pequena nota no qual se 

anunciava a vinda dos festejos que iria começar naquela noite: “Iniciam-se, hoje, nesta cidade, 

os tradicionais festejos da Micareta, que se prolongarão até às primeiras horas de quarta-feira 

p. vindoura” (JFN, 11 de abr. 1959, p. 1).  

O foco da mudança do jornal, ao diminuir o interesse das matérias relacionadas à festa 

de rua, não provém de uma diminuição da animação por parte dos foliões ou até mesmo dos 

componentes que integravam a festa, mas sim de um novo fascínio para o qual este mesmo 

foco deveria ser direcionado, ou seja, as festas dos clubes. Para ter uma ideia de como 
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andavam as comemorações de rua, foi noticiada a vinda de oito trios elétricos para a cidade 

em 1960 que, no entanto, não trouxeram e nem criaram muitas expectativas por parte do 

folhetim.  
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CONCLUSÃO 

 

Estamos agora na ‘quarta-feira de cinzas’ deste trabalho. A sua conclusão inevitável 

não deixa de ter analogias com o fim da festa ao qual me propus analisar (apesar desta ser 

uma analogia que pressupõe outra). Dito isso, podemos supor que estas sejam as palavras 

finais referentes ao tema, mas não é o que espero: o interessante é que este trabalho fique 

aberto a novas análises e interpretações de pessoas que se pré-disponham a investigá-lo já que 

tudo que foi exposto aqui não passou de uma gota d’água num oceano de possibilidades. 

Feira de Santana, como muitas outras cidades do país na década de 1950, passou por 

transformações significativas, e essas mudanças foram sentidas sob vários aspectos, inclusive 

o cultural. Desta forma, o que estava expresso nos jornais da época eram os anseios de uma 

população que se dizia pronta para o futuro, mas que ainda carregava um pesado fardo de 

tradição. Para modificar isso, vários esforços foram congregados através deste veículo de 

informação, e em especial muito foi direcionado para a maior festa que a cidade tinha na 

época e que chegava a tomar (em alguns momentos) três meses de sua publicação: a Micareta. 

A Micareta de Feira de Santana, como vista pelo JFN, estava em perfeita 

consonância com a idealização da cidade industrial-progressista que o folhetim pretendia 

propagar. Isto pode ser visualizado nos discursos que preenchiam as páginas do jornal a cerca 

do que acontecia na festa. E toda a animação e expectativa que eram gerados não apenas em 

toda a cidade como em outras regiões do Estado provinham principalmente de suas páginas, 

que deixava o folião em êxtase e no aguardo de mais uma Micareta. Ao analisar este tema 

dentro deste período, eu mesmo fiquei com altas expectativas em alguns momentos, como foi 

a passagem da Micareta de 1958 para 1959. Como vimos acima, devido aos discursos 

veiculados em 1958, esperava-se uma grande comemoração para o ano seguinte, mas – sem 

nenhuma explicação – as promessas de uma grande cobertura e apoio por parte do JFN à 

Micareta de Feira de Santana daquele ano simplesmente não se concretizaram.  

A escolha da Rainha tomou um período considerável de todo o escopo desta análise 

por este ser uma das principais chamadas da Micareta nas páginas do Jornal Folha do Norte. 

Isto aconteceu por que o concurso era acompanhado semanalmente, com as apurações dos 

votos sendo publicado a partir da escolha de comissão até a data de realização dos festejos, o 

que deixava todos no aguardo da edição que continha não só a vencedora como também a 

programação das comemorações. Como afirmei acima, este era um momento especial para 

aqueles que tomavam parte deste evento. Isto porque todos aqueles que subiam ao palanque 

para coroar (ou serem coradas) não visavam aquele momento apenas, mas sabiam que o ritual 
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do qual estavam participando era muito mais significativo e simbólico do que transparecia. 

Todos aqueles que lá estavam pretendiam muito mais do que aquela mera participação. 

A Rainha e as Princesas, por exemplo, sabiam que aquele momento era único em 

suas vidas (já que não houve uma Rainha escolhida por mais de uma vez) e que aquela 

exposição a toda sociedade feirense – e por que não baiana? – poderia auxiliá-las no que diz 

respeito a sua ascensão social já que eram vistas por todos: tanto aqueles que ajudaram a votar 

em sua pessoa como outros que não votaram, mas estavam lá para ver e comentar sobre a 

candidata vencedora bem como políticos e pessoas que pertenciam às classes mais abastardas, 

não iriam perder a oportunidade de verem e ser vistos. O palanque de coroação e todo o seu 

conjunto ao redor, desta forma, se transformavam num momento de propaganda e 

autopromoção política, econômica e social.  

Neste ponto, o Jornal Folha do Norte conseguiu seu intento, ou seja, chamava a 

atenção de todos aqueles que liam seu periódico para a Micareta que se avizinhava e 

congregava todos em torno de uma identidade comum que era perseguida especialmente neste 

período. Afinal, qual cidadão feirense da época ficaria de fora das discussões e comentários 

sobre qual seria a melhor candidata? Os altos números de votação comprovam isso, bem 

como o destaque dado pelo jornal a este tema considerado importante para o início dos 

festejos. 

Durante estes dez anos de análise, podemos perceber que o JFN modificava sua 

diagramação ao tratar da Micareta. Também não deveria ser de outra forma, o investimento e 

o esforço daqueles que compunham a comissão deveria ter o seu retorno e a editoração do 

jornal auxiliava neste intento. Isso talvez explique o aparente sucesso de todas as edições da 

festa nas páginas do folhetim, já que mesmo quando havia algo que não estivesse a contento 

dos cronistas, haveria algo que suplantasse (seja em alegria, seja em festa) aquele momento 

considerado ruim. 

A partir de 1959, houve uma diminuição no destaque do JFN por parte dos festejos 

carnavalescos. Tal ocorrência, no entanto, não se dá devido ao enfraquecimento dos festejos 

de rua, muito pelo contrário: a vinda dos trios elétricos da capital continuava a todo vapor (em 

1960, oito trios elétricos estiveram em Feira de Santana), bem como os cordões e batucadas 

que continuavam a desfilar normalmente. O que aconteceu foi a mudança de enfoque 

proporcionada pelo jornal, que saiu das ruas para os fechados – e “aristocráticos” – clubes e 

sociedades, que estavam tomando cada vez mais as páginas do folhetim. 

O domínio da organização dos festejos pelo setor privado até fins da década de 1960 

talvez possa nos trazer um indício dessa mudança. A diminuição do interesse destes grupos 
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em promover uma festa pública, em favor da festa nos clubes, talvez explique este fenômeno. 

Em todo caso, apesar de pertencerem ao mesmo tipo de festejo, a comemoração no interior 

destes clubes acabava por promover a exclusão de parcela considerável da população pelo 

fato da maioria não poderem pagar suas caras mensalidades. 

Estas são as ‘máscaras’ às quais me referi no título deste trabalho. Elas assumem um 

papel significativo no sentido de que servem às vezes para esconder as facetas veladas desta 

festa cheia de interpretações. O que quero dizer, neste caso, é que apesar de uma identidade 

carnavalesca ser projetada pelo Jornal Folha do Norte a toda população feirense em torno do 

ideal de civilidade e progresso, a fim de que a festa fosse mais do que uma comemoração (a 

meu ver, ela servia como uma afirmação de que este arquétipo deveria e estava sendo 

cumprido), as máscaras utilizadas no cotidiano citadino não caíam nem eram desveladas, 

mesmo quando era veiculado justamente o contrário enquanto durasse os festejos.  
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