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Filhos de Gandhi, badauê 

Ylê ayiê, malê debalê, otum obá 

Tem um mistério 

Que bate no coração 

Força de uma canção 

Que tem o dom de encantar 

[...] 

A sua riqueza 

Vem lá do passado 

De lá do congado 

Eu tenho certeza 

 

Filhas de Gandhi 

Ê povo grande 

Ojuladê, katendê, babá obá 

Netos de Gandhi 

Povo de Zambi 

Traz pra você 

Um novo som: Ijexá  

(EDIL PACHECO, Ijexá, 1982). 



 

 

 

 

  RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico almeja examinar a Micareta feirense em 1990, observando a 

existência de possíveis negociações entre os grupos pelos espaços festivos. Estes grupos 

diziam respeito ao Poder Público, ao setor privado e as categorias populares. A partir disso, 

buscamos compreender como estavam organizados os espaços da folia e as diversas maneiras 

com que esses grupos micaretescos e os foliões os utilizaram, com o intuito de apropriar-se 

dos espaços da festa. Dessa forma, pressupomos que houve negociações entre as entidades 

imersas nos espaços festivos. As fontes analisadas foram os jornais Feira Hoje e o Folha do 

Norte, além da obra “31 anos de micareta” de Helder Alencar. Vale ressaltar que, estas fontes 

foram investigadas a luz da fundamentação teórica concernente à Nova História Cultural. 

Então, colocamos em debate a dinâmica entre forças antagônicas, as quais eram representadas 

por sujeitos praticantes da folia, que em alguma medida, aludiam ao Entrudo e ao Carnaval 

feirense, entretanto, centramos os nossos esforços na Micareta de 1990. 

 

Palavras-chave: Práticas micaretescas, espaços festivos e entidades momescas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present monographic work aims to examine the Micareta Feirense in 1990, observing the 

existence of possible negotiations between the groups (public power, the private sector and 

popular categories) for the festive spaces. We sought to understand how the fun spaces were 

organized and the various ways in which these “micaretescos” groups and the revelers used 

them, in order to appropriate the spaces of the party. Thus, we assume that there were 

negotiations between entities immersed in festive spaces. The analyzed sources were the 

newspapers Feira Hoje and Folha do Norte, besides the work "31 years of micareta" of Helder 

Alencar. It is noteworthy that these sources were investigated in light of the theoretical 

foundation concerning the New Cultural History. We then discussed the dynamics between 

antagonistic forces, which were represented by subjects practicing the party, who in some 

measure alluded to the Carnival and Feirense Carnival, however, we focused our efforts on 

the Micareta of 1990. 

 

Keywords: Micaretes practices, festive spaces and momesque entities.    
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Esta monografia busca analisar a Micareta feirense no que concerne a década de 1980 

e anos inicias de 1990, dando ênfase aos possíveis conflitos entre os grupos pelos espaços da 

festa. Os quais, no geral, eram compostos pelo poder público instituído, pela iniciativa 

privada e pelas categorias populares. Respectivamente, a prefeitura municipal, gestora e 

organizadora do espaço público através da Secretaria de Turismo, Recreação e Cultura 

(Setur); as empresas privadas ou equivalentes, as quais estavam interessadas em atuar no 

espaço durante a micareta através do merchandising e outras práticas econômicas, por fim, a 

população feirense, a qual estava dividida entre o folião e as entidades micaretescas, tais 

como: as escolas de sambas, os blocos afros, os afoxés e tantos outros. 

Nesse sentido, proponho como recorte temático a disputa pelos espaços da Micareta de 

Feira de Santana durante a década de 1980 e os primeiros anos da década de 1990, a partir das 

seguintes problemáticas: é possível entender as diversas formas de apropriações dos espaços 

da Micareta de 1990? Quais estratos sociais estavam inseridos no contexto de disputas pelos 

espaços desta festa? Como ocorriam as articulações entre as entidades privadas, as categorias 

populares e o poder público? Como os espaços da folia se tornaram interessantes para grandes 

empresas: o camarote e algumas entidades micaretescas, em particular, os blocos de trios 

elétricos?  

Partindo destas problemáticas, almejo constatar como ocorreram as relações de 

disputas pelos espaços da Micareta entre os diversos estratos sociais. Analisando como estes 

diferentes sujeitos se apropriavam do espaço público dentro do circuito da folia. Buscando 

entender, ainda, a dinâmica da diversidade cultural existente dentro dos distintos espaços 

público e privado. 

Assim, esta pesquisa contribui socialmente para a história da referida cidade, ao 

demonstrar como se desenvolveram as disputas pelos espaços dentro do evento da Micareta e, 

em alguma medida, como estas disputas eram reflexos da própria sociedade. Entendendo que 

a consequência das supostas disputas pelos espaços da festa ocasionou transformações que, 

por sua vez, não foram totalmente culturais e nem tampouco de uma padronização em prol de 

um grupo hegemônico e sim do resultado de uma “simbiose” entre a cultura popular e a 

cultura oficial, dimensões unidas, mas não uniformes, para formar a festa momesca em sua 

totalidade.  
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Para contemplar os objetivos almejados nesta monografia, há a necessidade de discutir o 

campo historiográfico do qual esta pesquisa apresenta conformidade. Assim, o presente 

estudo é respaldado na Nova História Cultural.  

Posto isso, é necessário discorrer sobre a conjuntura em que a Nova História Cultural 

emergiu, o porquê dessa nomenclatura, qual o seu entendimento e quais foram as críticas 

realizadas a esta corrente historiográfica. Além disso, estabeleço o campo de atuação do 

historiador da linha cultural e os conceitos centrais para a Nova História Cultural. 

Nesse sentido, tomei como base teórica reflexões realizadas por autores como Peter 

Burke (2005), Lynn Hunt (1992) e Sandra Jatahy Pesavento (2005). Estes autores serviram 

enquanto referenciais para dialogar com outras leituras realizadas em conformidade como 

Mikhail Bakhtin (2013), Michel de Certeau (2014), Pierre Bourdieu (1989) e outros que 

deram suas contribuições para a Nova História Cultural. 

Parto do mirante que entende a existência de uma renovação interpretativa da história 

instaurada pela Escola dos Annales a partir de 1930, como uma alternativa a história feita pela 

corrente historicista positivista. Esta renovação diz respeito ao método de análise realizado 

por aquela historiografia que “inovara com as suas categorias de estrutura e conjuntura, 

conceitos identificadores da longa e da média duração que passaram a operar como marco 

explicativo” (PESAVENTO, 2005, p. 13). A partir disso, o fato histórico é analisado como 

algo que antecede o seu acontecimento e que o seu efeito está para além do instante em que 

este ocorreu. Nesse sentido, quando acontece uma ruptura dentro de uma estrutura política ou 

econômica de determinado período, esse teria de ser compreendido a partir desta renovação 

metodológica e epistemológica, como fruto de um processo, ou de uma série de outros 

acontecimentos mas, que ainda assim, não rompe com a totalidade da estrutura de uma dada 

época. Desdobra-se disso as permanências de elementos de uma realidade social que não 

deixaram de existir, por isso, estão presentes enquanto resquícios ou ranço daquela conjuntura 

parcialmente superada. 

Os Annales, escola historiográfica francesa que desenvolveu a análise dos fenômenos 

históricos e contrapôs a corrente de pensamento metódica e a marxista, no entanto, sem dá 

muita importância para a dimensão cultural, priorizou mais o âmbito político e econômico 

dentro de uma pretensão totalizante em fazer uma história global, pelo menos em suas 

primeiras gerações. Entretanto, durante algumas décadas, em particular a partir da década de 

1970, houve um esvaziamento teórico em que os Annales não conseguiram dar conta de 

explicar determinados aspectos da realidade social. É nesse cenário que a História Cultural ou 

Nova História Cultural ganhou notoriedade entre os pesquisadores do campo historiográfico. 
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Na perspectiva de Pesavento houve uma “crise de paradigma explicativo da realidade, 

ocasionando rupturas epistemológicas” (2005, p. 8). Esta crise diz respeito ao entendimento 

da história enquanto um campo de conhecimento, o qual perpassou por uma mudança de 

paradigma devido à falta de consistência do seu modelo explicativo (Annales, metódica e 

marxista). Dessa maneira, independente das questões levantadas na pesquisa, era só aplicar 

estas ao modelo explicativo para obter o resultado que, por sua vez, já era sabido. Todavia, 

vale ressalvar que a renovação historiográfica denominada de Nova História Cultural teve, 

incialmente, os seus representantes, em certa medida, oriundos das correntes marxistas e dos 

Annales, ou melhor, “foi de dentro da vertente neomarxista inglesa e da história francesa dos 

Annales que veio o impulso para essa renovação” (PESAVENTO, 2005, p. 10) 

historiográfica. 

Para essa autora, foi durante os anos 1980 e 1990, em que ocorreu a virada de 

paradigma, pois muitos historiadores marxistas tinham vínculos com partidos comunistas e 

mantinham postura teórica “leninista” ou “stalinista”, nas quais suas explicações partiram da 

análise da superestrutura e da infraestrutura e reduzia as suas conclusões na luta de classe. 

Porém, da mesma forma que ocorreu a ruptura dos historiadores com os partidos políticos, 

houve também o rompimento teórico com tal corrente historiográfica. O historiador inglês 

Edward Palmer Thompson é um dos intelectuais que transitou entre a corrente marxista e 

outros referenciais para contemplar temáticas no âmbito social e cultural, desse jeito ele 

rompeu com o partido comunista inglês depois da ocupação soviética da Hungria em 1956, 

assim como rejeitou alguns métodos totalizantes dessa historiografia. Thompson através de 

sua obra “Costumes em Comum” pôde perceber que “o costume era um campo para a 

mudança e a disputa, uma arena na qual interesses opostos apresentavam reivindicações 

conflitantes” (1998, p. 17). Para além disso, é importante salientar a concepção de cultura 

desse autor que está relacionada, em alguma medida, com o costume. Consoante a isso:  

Mas uma cultura é também um conjunto de diferentes recursos, em que há sempre 

uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o subordinado, a aldeia e a 

metrópole; é uma arena de elementos conflitivos, que somente sob uma pressão 

imperiosa [...] assume a forma de um “sistema”. E na verdade o próprio termo 

“cultura”, com sua invocação confortável de um consenso, pode distrair nossa 

atenção das contradições sociais e culturais, das fraturas e oposições existentes 

dentro do conjunto (THOMPSON, 1998, p. 17).   

  

Com isso é perceptivo a importância de não generalizar uma dada cultura como algo 

pronto e acabado, pois dentro desse conjunto há divergências e oposições que são frutos de 

um conflito “necessário” para que haja a transformação. Em suma, tanto a cultura quanto o 

costume são desenvolvidos em uma relação de forças opostas. Outra questão importante, 
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ainda sobre o fragmento acima é a “troca entre o escrito e o oral”, visto que podemos evocar o 

conceito de circularidade cultural posto por Bakhtin (2013), já que tal troca permite que 

elementos da cultura erudita transitem para a cultura popular, ora nesse sentido, ora em 

sentido inverso mantendo as relações circulares.     

A denominação Nova História Cultural corresponde ao contraponto a História Cultural 

ascendente que tinha um viés marxista, em que partia do pressuposto que a cultura era um 

simples componente da superestrutura, bem como uma projeção da infraestrutura. A Nova 

História Cultural fez também oposição à concepção que defendia a existência de um embate 

entre duas culturas distintas, uma erudita e outra popular. Outra oposição realizada pela Nova 

História Cultural é sobre o entendimento advogado pelas ideias da “belle époque”, a qual 

defendia que a cultura, assim como a literatura, detinha uma função de entreter a sociedade. 

Em contrapartida, a Nova História Cultural tem como objetivo compreender a própria cultura 

enquanto um arcabouço de significados desenvolvidos de maneira recíproca por homens e 

mulheres e que serve para elucidar ou decodificar aquilo que nos cerca e, de certa maneira, 

compor uma visão de mundo. Nesse sentido e, em conformidade com Pesavento (2005): 

A cultura é ainda uma forma de expressão e tradução da realidade que se faz de 

forma simbólica, ou seja, admite-se que os sentidos conferidos às palavras, às coisas, 

às ações e aos atores sociais se apresentam de forma cifrada, portanto já um 

significado e uma apreciação valorativa (PESAVENTO, 2005, p. 15).  

 

A Nova História Cultural envolve historiadores com posturas bem diversas, dos quais 

podemos citar Roger Chartier, Robert Darnton, Carlo Ginzburg e tantos outros. Embora estes 

autores compactuam, em certa medida, da mesma concepção historiográfica, divergem por 

exemplo do conceito de representação. No entanto, todos eles buscam em suas pesquisas 

dialogar com a recuperação do sentido, atribuído ao mundo através de discursos e outras 

manifestações culturais.  

Dessa maneira que o historiador inglês Peter Burke (2005), em sua obra denominada 

“O que é História cultural?” discorreu sobre a indagação enunciada no título dessa que, por 

sua vez, faz alusão a uma questão realizada em 1897 por Karl Lamprecht, historiador alemão, 

sendo que tal questionamento ainda espera resposta definitiva. Contudo, Burke (2005) aponta 

a importância da Nova História Cultural para um mundo cada vez mais globalizado. Aliado a 

isso: 

Um sinal dos tempos é a conversão do cientista político norte-americano Samuel P. 

Huntington à idéia de que, no mundo de hoje, as distinções culturais são mais 

importantes que as políticas e econômicas, de modo que, desde o fim da Guerra Fria, 

o que vemos não é tanto um conflito internacional de interesses, mas um „choque de 

civilizações‟ (BURKE, 2005, p. 8).  
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O excerto demostra que as divergências em âmbito cultural são mais importantes do 

que as dimensões políticas e econômicas, ao ponto que os conflitos existentes entre as grandes 

potências mundiais ocorrem na dimensão cultural, os quais são denominados por muitos 

pesquisadores como “choque de civilização”. Por essa razão, é necessário o direcionamento 

de uma abordagem cultural para a história que, de certa forma, tem a finalidade de explicar a 

realidade do mundo ou parte dela. Nesse sentido, o espaço da Micareta feirense, enquanto 

objeto de pesquisa, é suscetível de ser analisado por este viés cultural.      

Além disso, é viável compreender a existência do espaço de atuação do historiador da 

linha cultural. O seu território é aquele onde o pesquisador busca entender uma dada 

sociedade através dos seus símbolos e das várias interpretações atribuídas a esses, de acordo 

com a cultura. Uma vez que, de modo geral, todas as sociedades estão repletas de símbolos 

nos mais variados espaços, seja no ambiente de trabalho, seja no espaço da festividade ou em 

qualquer outro espaço social. Consoante a Burke (2005):  

O terreno comum dos historiadores culturais pode ser descrito como a preocupação 

com o simbólico e suas interpretações. Símbolos, conscientes ou não, podem ser 

encontrados em todos os lugares, da arte à vida cotidiana, mas a abordagem do 

passado em termos de simbolismo é apenas uma entre outras. Uma história cultural 

das calças, por exemplo, é diferente de uma história econômica sobre o mesmo 

tema, assim como uma história cultural do Parlamento seria diversa de uma história 

política da mesma instituição (BURKE, 2005, p.10).  

 

Dessa maneira, entender o passado pelo viés da cultura corresponde a uma das formas 

de investigação histórica. Com isso, podemos realizar um trabalho histórico sobre a Micareta 

de Feira de Santana pela esfera econômica, cultural ou qualquer outra dimensão. O que irá 

distinguir uma da outra é, justamente, o terreno de atuação do pesquisador, sua compreensão 

teórica e as categorias mobilizadas, dito de outra maneira, é aquilo que ele dará mais 

relevância durante o seu labor diante dos documentos e das diversas leituras realizadas sobre 

o seu objeto e sujeitos.  

Posto isso, é preciso salientar que há críticas a respeito da Nova História Cultural. 

Uma dessas é a ideia de ascensão do construtivismo, visto que, se dialogamos com a filosofia, 

em particular com o pensamento do filosofo alemão do século XIX, Artur Schopenhauer, que 

entendia o mundo enquanto a sua própria representação, com base nisso que a Nova História 

Cultural é questionada enquanto uma construtora de realidade, daí o termo construtivismo. O 

entendimento da Nova História Cultural enquanto uma construtora de realidade é analisado 

por Burke (2005), através de uma discussão epistemológica feita juntamente com a filosofia, 

mesmo que essa faça um contraponto ao método de análise do historiador da linha cultural, 

visto que tais ideias  suscitou o nascimento da “dúvida sobre a suposição de que uma 
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representação „corresponde‟ ao objeto representado” (2005, p. 100). Essa dúvida é resolvida, 

em parte, pela discussão realizada por Burke quando aborda Michel de Certeau. 

Segundo Burke (2005), Certeau deu a sua contribuição para a Nova História Cultural, 

no sentido de ampliar ainda mais a análise das “práticas cotidianas”, pois entendia o ato de 

consumir como uma forma de produção. Assim, através da sua percepção de criatividade dos 

sujeitos que consomem, por exemplo, os produtos consumidos por telespectadores, através de 

programa de televisão, passam a ter outro sentido a partir de uma apropriação realizada 

cotidianamente por pessoas comuns. Então, segundo Burke (2005) citando Michel de Certeau: 

[...], as pessoas comuns faziam seleções a partir de um repertório, criando novas 

combinações entre o que selecionavam e, igualmente importante, colocando em 

novos contextos aquilo de que haviam se apropriado. Essa construção do cotidiano 

por meio de práticas de reutilização é parte do que de Certeau chama de „tática‟ 

(CERTEAU Apud. BURKE, 2005, p. 103). 

  

Desta maneira, segundo o fragmento mencionado acima, o entendimento de “tática” 

como uma maneira de reutilizar ou de inventar o cotidiano é uma das formas que o historiador 

cultural pode se apropriar com o intuito de analisar as manifestações culturais, bem como as 

práticas carnavalescas, como é o nosso interesse, as quais estão repletas de “modos de 

reutilização”. 

Ainda sobre a discussão teórica da Nova História Cultural, a terceira e última autora 

analisada é Lynn Hunt (1992), em particular a sua obra denominada de “A Nova História 

Cultural”, na qual ela analisa o pensamento de Roger Chartier, enquanto um “historiador da 

quarta geração dos Annales”, apesar dessa compreensão não corresponder um consenso entre 

os demais pesquisadores. Entretanto, Hunt em conformidade com Chartier, contrapôs a ideia 

de que a “mentalidade” é a terceira parte experiencial da história. Dessa maneira, nas palavras 

de Chartier citadas por Hunt:  

[...], „a relação assim estabelecida não é de dependência das estruturas mentais 

quanto a suas determinações materiais. As próprias representações do mundo social 

são os componentes da realidade social‟. As relações econômicas e sociais não são 

anteriores às culturas, nem as determinam; elas próprias são campos de prática 

cultural e produção cultural (CHARTIER Apud. HUNT, 1992, p. 9).  

  

Então, não cabe à análise, em certa medida, inverter a situação entre “as relações 

materialistas” com as práticas culturais, uma vez que essas não estão desvinculadas daquelas, 

e nem tampouco determinante uma da outra, mas que tanto o âmbito econômico quanto o 

social são produtos culturais. 

Além de demonstrar em que medida a Nova História Cultural está em diálogo com a 

Antropologia Cultural, Hunt nos apresenta também, a partir do excerto a seguir, como aquela 
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corrente historiográfica pode compactuar, em algum aspecto da teoria marxista, pois é através 

do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que é advogada a compreensão da história consoante às 

desigualdades sociais. Desse jeito, entendemos a necessidade de perceber a existência de 

relações desniveladas, pelo menos ao que diz respeito à aquisição de materiais para uma 

prática básica, tal como alguns grupos micaretescos necessitavam de recursos financeiros para 

garantir sua permanência no sítio da Micareta feirense. É nesse sentido que Chartier, segundo 

Hunt, propôs uma “reorientação” que desse ênfase às diferenças sociais, assim: 

[...] Chartier revela a influência do sociólogo francês Pierre Bourdieu [...] Bourdieu 

reformulou o modelo marxista de explicação da vida social ao dar muito mais 

atenção à cultura; embora insistisse que „o modo de expressão característico de uma 

produção cultural sempre depende das leis do mercado no qual é oferecido‟, 

direcionou seu próprio trabalho para o desvelamento da „lógica específica‟ dos „bens 

culturais‟. Na essência dessa lógica encontram-se os meios de apropriação dos 

objetos culturais (CHARTIER Apud. HUNT, 1992, p. 17-18). 

  

Entretanto, não há necessidade alguma do historiador cultural definir por completo em 

que medida o seu trabalho vai aproximar-se da sociologia, da antropologia ou da teoria 

literária, tampouco definir as estratégias do “desvelamento”. Por conseguinte, Hunt salienta, a 

partir de Chartier, a importância de uma análise cultural com o intuito de contemplar uma 

dada realidade do mundo, uma vez que, na dimensão socioeconômica, as práticas dependem 

das representações dos sujeitos para dar sentido ao seu mundo. Dessa forma Hunt (1992), em 

conformidade com Chartier:    

Em The Cultural Uses of Print, Chartier reitera sua convicção de que „a cultura não 

se situa acima e abaixo das relações econômicas e sociais, nem pode ser alinhada 

com elas‟. Todas as práticas, sejam econômicas ou culturais, dependem das 

representações utilizadas pelos indivíduos para darem sentido a seu mundo (HUNT, 

1992, p. 25).  

 

Depois das discussões mencionadas, a respeito da Nova História Cultural, é necessário 

dizer que os conceitos e seus autores, os quais deram suas contribuições para esta 

historiografia, estão em consonância com o meu mirante de análise, em particular, os teóricos 

Michel de Certeau e Mikhail Bakhtin. Enfim, tais teóricos ajudaram a partir dos seus 

respectivos conceitos: espaço e circularidade cultural, a pensar as disputas entre os sujeitos 

oriundos de diferentes realidades sociais pelo espaço da festa momesca. 

Destarte, no primeiro capítulo faço uma discussão sobre o entendimento de festa 

enquanto objeto de pesquisa a partir de Léa Freitas Perez, Peter Burke e Mikhail Bakhtin. 

Além disso, examino também o processo pelo qual a micareta feirense perpassou a partir de 

autores como, Helder Alencar (2011), Aldo José Morais Silva (2008), Antonio Ferreira de 
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Magalhães (2009), Reginilde Rodrigues Santa Barbara (2007), Flávia Renata Barreto Braga 

(2008) e Miranice Moreira da Silva (2012 e 2016). 

No segundo capítulo, discutimos o espaço da Micareta de Feira de Santana em 1990, 

entendendo como esse estava sendo dividido e como os vários grupos ocupavam esta 

espacialidade, partindo do pressuposto de que houve competição entre os grupos que estavam 

inseridos nos espaços da folia. Tendo como fonte os Jornais Feira Hoje e o Folha do Norte, os 

quais são compreendidos a partir de uma fundamentação teórica congruente a concepção de 

espaço de Michel de Certeau (2014) e outros conceitos correlatos ao espaço praticado. 

No terceiro capítulo, abordamos aspectos organizacionais da festa micaretesca, tais 

como, o disque-micareta, a rede de hospitalidade e o descaso do poder público que não levou 

em consideração a possibilidade de existir, naquela época, um folião interessado em montar 

barraca de camping. Além do mais, discorremos também a respeito de práticas concernentes a 

decoração da Micareta, algumas de forma cômicas e outras que ultrapassaram os limites 

atribuídos aos espaços festivos em 1990.   

As fontes e pressupostos teóricos mobilizados, nesta pesquisa, buscam dar conta das 

relações estabelecida nos espaços festivos da Micareta feirense durante os anos inicias da 

década de 1990.  
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1- CAPÍTULO I: Delimitação do campo: histórico e historiográfico da festa da 

Micareta de Feira de Santana. 

 

 

O presente capítulo, e especificamente em seu primeiro subitem “Uma discussão 

historiográfica a respeito da festa”, construo a fundamentação dessa enquanto objeto 

suscetível de ser pesquisado, uma vez que a micareta é um evento carnavalizado desde a sua 

criação. Por isso, há a necessidade de dedicar um ponto para discutir o entendimento de festa 

a partir de autores como, Léa Freitas Perez (2002), Peter Burke (1989) e Mikhail Bakhtin 

(2013), os quais realizaram pesquisas a respeito desta temática. Assim, os mencionados 

autores e autora deram suas contribuições ao pesquisarem as particularidades pertencentes à 

festa, a qual nem sempre é sinônimo de alegria, já que existe festa alegre, triste, profana, 

sagrada e tantas outras formas de experimentação da festividade. 

Já no segundo subitem, “Breve consideração histórica da Micareta de Feira de 

Santana”, realizo uma abordagem histórica a respeito da festa momesca, bem como o contexto 

em que essa emergiu sobre o carnaval, o qual era realizado antes da micareta mais que, por 

outro lado, aquele havia sobrepujado o entrudo, prática carnavalesca que acontecia quarenta 

dias antes da Páscoa nas ruas feirenses. Diante desse cenário busquei, através da leitura de 

autores que já se debruçaram sobre os estudos carnavalescos na cidade de Feira de Santana, 

entender o percurso histórico pelo qual a micareta feirense transitou, de tal modo a apreender 

como a dinâmica espacial da festa poderia contribuir para uma leitura da própria sociedade 

feirense. 

 

1.1 Uma discussão historiográfica a respeito da festa 

 

 

Pensar a festa enquanto objeto de pesquisa pressupõe um diálogo com alguns 

pesquisadores que já realizaram trabalhos nesse sentido. Assim, me detive aos textos 

“Antropologia das Efervescências Coletivas
2
”, “Cultura Popular na Idade Moderna”, e 

“Cultural Popular Na Idade Média e No Renascimento: o contexto de François Rabelais”, 

respectivamente, de autoria da professora Léa Freitas Perez, de Peter Burke e de Mikhail 

Bakhtin, em busca da compreensão de categorias que pudessem contribuir para o 

entendimento das peculiaridades da Micareta feirense.  

                                                           
2
 É um dos textos da obra organizada pelo professor Mauro Passos da Universidade Federal de Minas Gerais - 

UFMG, “A festa na vida: Significado e Imagens”.  
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Perez (2002) dialoga diretamente com o sociólogo alemão Georg Simmel, com o 

sociólogo e antropólogo francês Émile Durkheim, com o antropólogo e filosofo Claude Lévi-

Strauss, com a historiadora norte americana Natalie Zemon Davis, com a historiadora 

brasileira Mary Del Priore, além de tantos outros historiadores, antropólogos, sociólogos e 

filósofos que discutiram a festa enquanto objeto de análise. A partir desta autora, proponho 

uma discussão sobre a festa enquanto objeto de pesquisa.  

Assim, o que possibilita tomar a festa enquanto objeto de pesquisa é justamente por 

essa possuir uma dinâmica autônoma e heurística que permite um entendimento de uma das 

maneiras de experiência humana em sociedade. Para além disso, a festa propriamente dita, 

segundo Perez (2002) é definida da seguinte maneira: 

A festa [...] um ato coletivo extra-ordinária, extra-temporal e extra-lógica [...]. Em 

resumo: a festa instaura e constitui o outro mundo, uma outra forma de experienciar 

a vida social, marcada pelo lúdico, pela exaltação dos sentidos e das emoções – com 

um forte acento hedonista e agonístico - e, mesmo, em grande medida, pelo não 

social (PEREZ, 2002, p.19). 

 

Nesse fragmento, a festa é apresentada para além da vida propriamente dita e como 

uma das maneiras de vivenciar o mundo pela dimensão emocional, do prazer demasiadamente 

e do costume de manter uma dada disputa concernente aos interesses entre os praticantes da 

festa. Não excluindo o significado do hedonismo enquanto uma corrente filosófica cujos 

pilares foram assentados em Epicuro de Samos e Aristipo de Cirene, ambos pertencentes ao 

período helenístico da filosofia grega. Já que, esses filósofos discutiram a valorização do 

prazer em uma perspectiva ampla com relação aos prazeres físicos e metafísicos da 

humanidade.  

A festa é um ato coletivo que ocorre a partir da reunião social de sujeitos que ao 

mesmo tempo em que constitui a base fundamental dos encadeamentos da coletividade, 

constitui também aquilo que faz a sociedade. Em outras palavras, a festa está atrelada a um 

momento sociável. Nesse sentido, a autora cita o sociólogo alemão Georg Simmel:  

[...], a forma lúdica de uma sociação não tem conteúdo, nem resultado exteriores, é 

uma estrutura sociológica que, em „sua relação com a sociação concreta, 

determinado pelo conteúdo, é semelhante à relação do trabalho de arte com a 

realidade‟ (SIMMEL Apud. PEREZ, 2002, p. 19-20). 

 

No excerto são empregados os termos “forma” e “sociação” que, respectivamente, 

funcionam como tipos-ideais e como processo permanente do “vir-a-ser” da vida social, em 

que sempre está acontecendo, sem que se possa dizer que já aconteceu. Em outras palavras, é 

como se não existisse sociedade pronta e acabada, ou seja, esta se encontra em constante 
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processo de devir da vida social, por meio de formas variadas e processos distintos de 

sociação. 

 Segundo Perez, a festa é entendida enquanto um ritual, uma cerimônia e um 

divertimento, visto que essa está relacionada com a sua dimensão recreativa e atraente. Na 

qual, Émile Durkheim citado por Perez, “aproxima-os das representações dramáticas e das 

recreações coletivas.” (PEREZ, 2002, p. 21). Além disso, essa autora analisou a partir de 

Isambert que as festas estão equilibradas entre duas dimensões, a da cerimônia e da 

festividade. Posto que, cerimônia e festividade podem ganham outras conotações, assim 

como: efervescência e rito, sendo que ambas têm afinidades entre si. Nesse sentido, segundo 

Perez (2002):  

A efervescência que aqui quero ressaltar é aquela que diz respeito a noção 

durkheimiana de exaltação geral, aquela dos momentos situações nos quais as 

„energias passionais‟ da coletividade encontram-se em estado de „exaltação geral‟, 

nos quais a „influência corroborativa da sociedade se faz sentir com maior rapidez e 

muitas vezes até com maior evidência,‟ [...] (PEREZ, 2002, p. 21-22).   

 

Dessa maneira, há festas que se distinguem por terem apenas a festividade e o 

divertimento, enquanto existem festas que permanecem entre a cerimônia e o divertimento, 

nesse caso concerne uma festa mista, na compreensão de Perez. Ainda sobre o sentido da 

festa, essa mesma autora dialoga com Roger Caillois que defende que: 

Não existe festa, mesmo triste por definição, que não comporte pelo menos um 

princípio de excesso e de pândego‟. Define-se „sempre pela dança, o canto, a 

ingestão de comida, a bebedeira. É preciso se divertir à grande, até se prostrar, até 

cair doente. É a lei mesma da festa (CAILLOIS Apud. PEREZ, 2002, p. 22). 

 

Contudo, há também diferenças e semelhanças entre a festa e uma cerimônia religiosa, 

pois em ambas ocorrem aspectos afins, tais como, abundância e a transgressão, além disso, no 

caso da cerimônia ocorrem inúmeras atividades de natureza diversas, as quais diferenciam de 

uma simples cerimônia. Posto que, durante a festa os participantes vivem o momento de forte 

emoção e da transformação do seu interior, em razão desta proporcionar um poder em torno 

do indivíduo, deixando lembranças em seus participantes e criando neles uma expectativa de 

participar das festas vindouras. 

A festa enquanto pertencente ao “reino do sagrado” é, em certa medida, uma espécie 

de contraponto de uma rotina do mundo cada vez mais individualizado, devido às questões 

materiais inerentes aos atores sociais. Além disso, a festa não é apenas sinônima de alegria, de 

pura boemia ou de qualquer espécie de desordem, em virtude de existirem festas alegres assim 

como festas tristes. Nesse sentido, vale dizer que existe também uma natureza particular na 
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festa, bem como “a comunhão, pelo aniquilamento, pelo esgotamento, pela efervescência das 

paixões” (PEREZ, 2002, p. 29). 

Outra dimensão presente na festa é a violência, entendida enquanto criadora daquilo 

que Perez chama de a “própria humanidade do homem”. Por isso, que a festa possui um tipo 

particular de sagrado, pois “é sagrado de transgressão” ainda que de maneira relativa, porque 

nem sempre essa categoria opera na dimensão física, já que, às vezes é restrita ao campo 

simbólico. Nessa mesma linha de raciocínio e de acordo com Perez (2002): 

A des-ordem que a festa instaura é produzida pela transgressão das normas vigentes, 

o que não significa, no entanto, ausência de ordem. Pelo contrario, a festa tem toda 

uma etiqueta própria que deve ser seguida, seu elemento diferenciador é o princípio 

da inversão, do excesso (PEREZ, 2002, p. 31-32). 

  

Segundo esse excerto, a festa não é composta apenas pela desordem, uma vez que 

existe um rito durante essa, o qual garante uma dinâmica bem organizada e mantem a sua 

regulamentação. Mas é necessário dizer que, durante a festa, há também a “desordem” ou 

“inversão” da ordem, assim como é sugerida pelo historiador inglês Peter Burke (1989), em 

sua obra intitulada “Cultura Popular na Idade Moderna”, em que:  

Havia cercos simulados, populares na Itália, onde um castelo construído na praça 

principal seria tomado de assalto; processos simulados, as causes grasses populares 

na França; sermões simulados populares na Espanha; arações simuladas populares 

na Alemanha, em que mulheres solteiras empurravam o arado; casamentos 

simulados, em que a noiva podia ser um homem, ou noivo um urso (BURKE, 1989, 

p. 209).  

  

Esse excerto é posto aqui de forma proposital para demostrar que no período analisado 

por Burke – Idade Moderna (1500 - 1800) – durante o Carnaval dos países citados, eram 

encenadas, em formato de peça teatral, aquilo que por excelência era proibido pela ordem 

vigente, mas que durante este período havia a “permissão legítima” da inversão dos papéis 

sociais, ainda que, simuladamente, denota que havia a consciência popular diante do poder 

instituído daquela sociedade analisada por Burke.  

Por um lado, segundo Burke (1989), a inversão da ordem social, mesmo que de 

maneira simulada, era analisada enquanto uma “válvula de escape” por uma das vertentes 

antropológica, visto que a suspensão das normas vigentes é entendida como uma forma de 

reforçá-la ou a inversão da hierarquia reafirma a sua existência enquanto tal.  

Por outro lado, compactuo da ideia que não descarta tais interpretações a respeito da 

“válvula de escape”, porém, a partir do conhecimento histórico entendemos que houve época 

em que algumas festas foram canceladas, pois havia o medo de ocorrer um levante popular 

incontrolável. Os rituais de questionamento da ordem social existiram e foram levados a sério, 
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de tal maneira que algumas festas foram proibidas. Em nível de exemplo, segundo Burke 

(1989), em Palermo em 1648, devido um distúrbio social os nobres discordaram de fazer o 

seu Carnaval grandioso conforme a vontade do rei. Em Nápoles 1647, não foi diferente, o 

cardeal arcebispo cancelou a festa de São João, pelo mesmo motivo. Sendo assim, e em 

conformidade com Burke (1989): 

Festas significavam que os camponeses viriam à cidade e todos ocupariam as ruas. 

Muita gente estava mascarada, e alguns armados. A excitação da ocasião e o maciço 

consumo de álcool significavam menor inibição em se expressar a hostilidade contra 

as autoridades ou indivíduos particulares. Acrescente-se a isso uma má colheita, um 

aumento nos impostos, uma tentativa de introduzir, ou proibir a Reforma; tem-se 

uma mistura potencialmente explosiva (BURKE, 1989, p. 226-227). 

 

A partir disso, temos um contexto festivo favorável ao conflito que poderia fugir ao 

controle social e desse jeito contrariaria a noção de “válvula de escape” que mais uma vez 

demostra a consciência dos contemporâneos frente ao poder vigente, tanto no âmbito da 

cultura camponesa quanto da cultura oficial. Visto que os detentores do poder instituído, nas 

aludidas sociedades, utilizaram-se do cancelamento das festas, de modo estratégico, para 

frustrar uma possível inversão dos papéis sociais, para além da dimensão festiva.      

A festa também pode ser entendida enquanto elemento de “re-ligação”, uma vez que 

essa é um espaço privilegiado no qual se reúne todas as diferenças sociais. Nela, homens e 

mulheres se reúnem para constituírem assim um grupo, que, por sua vez, elimina e afirma as 

diferenças. Desse jeito, segundo Perez (2002):  

A festa é o espaço da novidade, do encantamento, da alucinação. Ela nega a 

carência, a precariedade, sem negar a realidade; justamente ao contrario, a realidade 

é transfigurada e exacerbada por um realismo cômico que, mesmo reafirmando-a, 

dela ri. Ela mostra a realidade da realidade, este pequeno nada, a partir do qual a 

tragédia se transforma em comédia, e vice-versa, sem solução de continuidade, [...] 

(PEREZ, 2002, p. 48). 

 

Este fragmento corrobora para pensarmos que durante a festa tantos os que vêm para 

cidade quanto os próprios citadinos vivenciam a experiência da vida carnavalizada, ou seja, “o 

mundo de cabeça para baixo”
3
. Dito isso, a respeito da festa carnavalesca, ou melhor, das 

práticas carnavalescas, que constituem o objeto dessa pesquisa, é necessário dizer que “O 

carnaval é a segunda vida do povo, baseada no princípio do riso” (BAKHTIN, 2013, p. 7). 

Por esse motivo que a festa é geradora de recordação e, ao mesmo tempo, criadora de 

perspectiva, na qual os sujeitos buscam vivenciar tudo novamente.  Assim, é importante 

ressaltar que toda discussão teórica a respeito da festa, realizada neste subitem, é relevante 

                                                           
3
 Sobre esta expressão: “O Mundo de Cabeça para Baixo”, ver Burke, em particular, o subitem do capítulo 7, do 

livro “Cultura Popular na Idade Moderna”, 1989. 
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para pensarmos as especificidades da Micareta feirense, devido à importância de tais 

categorias e conceitos, já estudados e debatidos no campo historiográfico.  

  

 

1.2 Breve consideração histórica da Micareta de Feira de Santana. 

 
 

Em 1937, uma comissão carnavalesca feirense foi criada para organizar uma festa fora 

de época. Neste mesmo ano, esta comissão propôs três dias de festa depois do Carnaval 

feirense, uma vez que “chuvas intensas e fortes desabaram sobre a cidade durante o tríduo 

carnavalesco, especialmente na chamada terça-feira gorda, a partir das 15hs., quando as 

chuvas foram mais fortes, prolongando-se, ainda, por toda a quarta-feira de cinzas” 

(ALENCAR, 2011, p. 22). Além desse motivo, outros fatores citados pelas fontes sinalizam 

um suposto desgaste vinculado ao carnaval feirense. Um desses fatores diz respeito à falta de 

energia elétrica ocorrida nesta cidade durante o carnaval de 1929. Outro fator apontado por 

Alencar (2011) que, na perspectiva do mesmo, contribuiu para o enfraquecimento do carnaval 

feirense foi à construção da rodovia Feira-Salvador em 1929. Em conformidade com isso, 

Alencar em sua obra “31 anos de micareta” demonstra que houve uma perda em quantidade 

de folião feirense para a capital baiana, durante os dias festivos. A pavimentação da referida 

rodovia permitiu que aquele folião que detinha um alto ou médio poder aquisitivo, fosse 

brincar o carnaval na capital, já que tal construção facilitou o fluxo de transporte entre essas 

duas cidades.     

É oportuno sinalizar que, além do carnaval feirense, houve a prática denominada de 

entrudo
4
, a qual deixou marcas evidentes na história desse município. Assim, Alencar 

terminou reproduzindo o discurso jornalístico posto pelo periódico “O Comercial”, em 1871, 

a respeito do entrudo feirense. Segundo Alencar, “o divertimento do entrudo passou nesta vila 

sem lamentar-se desgraça alguma, graça ao desuso em que vai caindo êsse péssimo 

brinquedo” (ALENCAR, 2011, p. 18). Todavia, este entendimento a respeito do entrudo, é 

fruto das ideias de um dado grupo que defendia o carnaval enquanto uma prática dita 

“civilizada” em oposição às diversidades carnavalescas existentes nas ruas feirenses 

                                                           
4
“Vemos que, além da molhadeira, o entrudo compreendia um conjunto de comportamentos condenáveis aos 

olhos daqueles foliões encastelados nas Grandes Sociedades e na imprensa do Rio de Janeiro. [...] Apenas no 

final do século (XIX) a palavra passou a ser utilizada por autoridades, políticos, jornalistas e literatos para 

nomear exclusivamente a “molhaçada”, e com sentido oposto ao da palavra Carnaval, que designava sobretudo 

préstitos, bailes, batalhas de confete e outras práticas mais recentes, às quais se atribuía superioridade em face 

dos folguedos rudes e incultos do entrudo” (CUNHA, 2001, p. 25). 
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associadas a práticas “grotescas” e “populares”. Para Cunha (2001), referindo-se ao Rio de 

Janeiro, essa oposição é relativa uma vez que o entrudo era “o mesmo que o carnaval: um 

conjunto de brincadeiras e folguedos realizados quarenta dias antes da Páscoa” (CUNHA, 

2001, p. 25). Nesse mesmo viés, Cunha observou muito bem este aspecto na sociedade 

carioca em finais do século XIX e início do século XX: atribuição de uma concepção 

pejorativa ao entrudo por parte de alguns “intelectuais” cariocas. Posto isso, podemos 

perceber certa semelhança entre o pensamento de alguns jornalistas feirenses com os ditos 

“intelectuais” fluminenses, que muitas das vezes fundamentavam os seus discursos a respeito 

do entrudo a partir de relatos de viajantes europeus, os quais viam naquela brincadeira uma 

prática bárbara. 

Os termos mencionados no parágrafo anterior, “grotescas e populares”, são categorias 

discutidas por Bakhtin (2013). Este autor analisou a cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento através da obra de François Rabelais. Para Bakhtin e, em particular, na 

“terceira forma de expressão da cultura cômica popular”, uma das práticas carnavalescas era a 

extinção das diferenças então existentes entre os seus praticantes, especificamente, as que 

diziam respeito ao vocabulário. O tratamento “grotesco” ou “obsceno” eram práticas comuns 

entre os praticantes da folia, já que o período carnavalesco estava associado à liberdade de 

expressão. Com isso, segundo Bakhtin, “A linguagem familiar da praça pública caracteriza-se 

pelo uso frequente de grosserias, ou seja, de expressões e palavras injuriosas, [...] as 

grosserias são um gênero verbal particular da linguagem familiar” (2013, p. 15). Então, as 

diversidades carnavalescas identificadas durante o ano de 1871, por Alencar nas ruas 

feirenses, estavam no âmbito da cultura popular e por isso sofreram ataques advindos de uma 

cultura dita oficial. 

Apesar de Alencar (2011) fundamentar a data de 1891 como marco inicial do Carnaval 

feirense e o ano de 1924 como o momento de emergência da primeira agremiação 

carnavalesca intitulada “Dois de Julho”, estudo recente aponta para outras evidências. 

Miranice Moreira da Silva (2016) construiu um argumento muito bem fundamentado a 

respeito do aludido período, segundo ela, as fontes jornalísticas a respeito do Carnaval 

Feirense, disponíveis aqui em Feira de Santana, somente podem ser encontradas a partir de 

1901, “O Progresso”. Com isso, as notas sobre o Carnaval são bem escassas, em particular 

relativas aos anos de 1911 a 1914 e 1919 a 1921, esses períodos “foram os casos mais 

evidentes dessa escassez de notícia” (SILVA, 2016, p. 306). Por um lado, a divulgação de 

práticas carnavalescas adquiriu maior expressividade nas décadas de 1920 e 1930. Por outro 

lado, esta autora observou a presença de práticas carnavalescas feirenses em períodos 
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distintos, tais como: o “Clube Filho da Turquia” em 1901 (SILVA, 2016, p. 299), o “Grupo 

Carnavalesco Flor de Arromba” em 1910 (Ibidem, p. 301) e a prática de passeios para a 

capital baiana promovido pelo clube recreativo “25 de Março” em 1912 e 1914 (Ibidem, p. 

308-309). Então, podemos perceber, a partir da leitura realizada por Silva (2016), que a 

prática do folião feirense se deslocar para Salvador antecede a construção da aludida rodovia 

e que houveram outras agremiações antes do ano de 1924. Entretanto, podemos concordar 

que, a partir de 1929, após a construção da mencionada rodovia, houve a intensificação de 

uma prática que já existia na década de 1910, me refiro aos passeios organizados em período 

carnavalesco para a capital baiana. 

Outra contradição que podemos perceber no discurso de Alencar sobre o Carnaval 

feirense é a ideia que esse entrou em processo de declínio a partir de 1929. O contrassenso 

está relacionado ao curto período de emergência do carnaval feirense que sobrepujou o 

entrudo, na última década do século XIX e as primeiras três décadas do século XX. Para Aldo 

José Morais Silva (2008), o qual se apresentou em defesa do declínio de 1929, a sociedade 

feirense articulou-se em prol do carnaval a partir da criação da comissão carnavalesca. O 

jornal Folha do Norte no ínterim de 1932 a 1935 publicou notas em que demonstra certa 

preocupação com o enfraquecimento dessa festa. Além disso, aliaram-se à causa as 

autoridades municipais engajados na campanha a favor do carnaval feirense. Segundo Silva 

(2008): 

Não é por outro motivo que a Folha do Norte apresentou, em 1936, o que pode ser 

identificada como uma espécie de campanha para promover o carnaval na cidade. A 

estratégia adotada para tal promoção levou em conta diferentes artifícios, o primeiro 

dos quais foi a antecipação do início dos anúncios sobre festa. Assim, o que antes 

era anunciado com, no máximo, uma semana de antecedência, contava agora com 

uma antecipação de, pelo menos, quinze dias, além de uma convocação em tom mais 

envolvente (SILVA, 2008, p. 123). 

 

Ainda sobre o paradoxo do declínio do carnaval feirense apresentado pelas fontes, as 

quais vincularam o início do processo declinatório ao ano de 1929. Nesse mesmo anos, aliado 

ao trabalho de Reginilde Rodrigues Santa Barbara (2007), foi realizada a fundação do cordão 

denominado “As Melindrosas”
5
. Para essa autora, a criação desse cordão carnavalesco 

demarcou uma virada no caráter do carnaval feirense, uma vez que, esse era “celebrado como 

a festa da civilização que fazia frente ao entrudo, prática que, já havia algum tempo, estava 

em desuso na cidade” (SANTA BARBARA, 2007, p. 16). Assim, o carnaval feirense é criado 

                                                           
5
 Sendo que, “As melindrosas” foi o seu objeto de investigação delimitado em sua dissertação. 
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como uma festa da elite em oposição ao entrudo, entretanto, com a criação das Melindrosas, 

este carnaval adquiriu um caráter popular com maior destaque na imprensa.  

A ênfase da mídia jornalística, a qual Santa Barbara (2007) fez referência, 

correspondia ao mesmo contexto jornalístico analisado por Silva (2008), porém, com 

entendimentos diferentes. Ambos utilizam a mesma fonte histórica (Folha do Norte) dado 

que, a primeira autora dar mais atenção para “As Melindrosas” que emergiu a partir de 1929, 

e desde então ganhou visibilidade nas notas do referido jornal. Silva (2008), que analisou as 

notícias do carnaval desse mesmo ínterim, percebeu a existência de notas em tom mais 

chamativo como uma estratégia de “autoafirmação” da identidade do povo feirense que visava 

promover o carnaval que se encontrava em processo de decadência.  

Contudo, entre as perspectivas de Santa Barbara e Silva, com relação às práticas 

carnavalescas feirense, do final da década de 1920 até a de 1930, posso sugeri, 

hipoteticamente, que a questão de identidade ocorreu de forma consciente ou não. Visto que 

aqueles sujeitos, os quais estavam engajados em prol do Carnaval, usaram todos os seus 

artifícios para alcançar seus objetivos. Dessa maneira, não perceberam que estavam 

construindo em torno das práticas carnavalescas um elemento de identidade feirense, bem 

como aquela compreensão do Carnaval enquanto um dos elementos de identidade nacional. 

Então, o discurso jornalístico também pode ser compreendido a partir de Santa Barbara e de 

Aldo José Moraes Silva, sem que um, necessariamente, exclua a concepção do outro e nem 

tão pouco que esgote as possibilidades de análise da mencionada fonte.   

Em relação aos espaços em que ocorria o Carnaval feirense durante o ínterim de 1930 

a 1939, Miranice Moreira da Silva (2012) fez referência a dois tipos de espaços: o fechado e o 

aberto. O primeiro dizia respeito às filarmônicas, tais como: Euterpe e 25 de Março, que 

realizavam os seus carnavais em suas  sedes, ou seja, nos salões restritos aos associados que 

brincavam durante o período carnavalesco nestes espaços. O segundo era composto pelas ruas 

feirenses que, por sua vez, eram utilizadas pelos cordões carnavalescos e blocos de empresas 

ou de amigos. Vale salientar que o jornal Folha do Norte, um dos organizadores do Carnaval 

feirense, diante da diferença entre esses dois espaços, tinha um posicionamento bem definido. 

Ao citar o periódico, Folha do Norte a autora Miranice Moreira da Silva (2012) expõe: 

Domingo, segunda e terça-feira os carnavalescos vieram à rua, num complexo 

pandemônio. Deram notas alegres Os Duvidosos, As Melindrosas, Do Outro Planeta 

e outros grupos fogosos e esfusiantes. As Philarmonicas 25 de Março e Euterpe 

abriram os seus salões para realização de bailes a Phantasias (Folha Do Norte, 1934. 

Ano VI nº 281 Apud. SILVA, 2012, p. 3). 
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O posicionamento do Jornal Folha do Norte está bem claro quando esse referenciou o 

Carnaval que ocorria nas ruas feirenses enquanto um “complexo pandemônio”. Contudo, a 

autora analisa que há um elemento modernizador presente em ambos os espaços, pois nas ruas 

havia a presença de automóvel, carros alegóricos, enquanto nos clubes a presença dos bailes à 

fantasia, lembrando o Carnaval europeu que se opunha ao Entrudo (“civilizado versus 

bárbaro”). Nesse sentido, Silva (2012) identificou a presença do discurso civilizador em Feira 

de Santana o qual tinha o Rio de Janeiro como modelo ideal de modernidade e 

consequentemente de Carnaval.   

Ainda sobre os espaços da festa, Silva (2012) chegou à conclusão que na cidade de 

Feira de Santana existiam dois eixos que estavam divididos entre “central” e “periférico”. O 

primeiro era formado pela sociedade feirense detentora do poder político e econômico, o qual 

era representado pelos clubes e filarmônicas durante o Carnaval, em que pese a composição 

das filarmônicas sejam formadas por sujeitos provenientes das categorias populares com 

exceção da cúpula (presidente e diretores), estes clubes sociais estavam a serviço da cultura 

dita oficial feirense. O segundo diz respeito às ruas feirenses, em que as categorias populares 

representadas pelos blocos, cordões, escolas de sambas, blocos afros e afoxés desfilavam 

fazendo o seu Carnaval. A autora demostram que os termos “central” e “periférico” podem 

sugerir outro sentido, tal como circuito oficial e alternativo, não perdendo de vista os conflitos 

existentes entre as partes envolvidas nesta disputa pelos espaços de representatividade social. 

Compreendemos a noção de “central” e “periférico” sugerido por Silva (2012) para 

pensar o espaço da festa carnavalesca feirense, assim como as categorias postas por Bakhtin 

(2013): cultura oficial e cultura cômica popular, utilizadas por este teórico para analisar o 

contexto social vivido por Rabelais. Bakhtin demarcou limites entre as aludidas culturas como 

também demostrou o constante diálogo entre a cultura oficial (Igreja Feudal ou Estado na 

figura do rei) e a cultura popular (festas carnavalescas). Com isso, entendemos que as ruas 

feirenses estavam sendo disputadas por ambas as categorias, já que elementos da cultura dita 

oficial desfilavam também nos espaços públicos, como veremos mais adiante e em alguma 

medida, as espacialidades eram compartilhadas.         

Em síntese, dentre os fatores apresentados pelos autores já mencionados a respeito da 

mudança do período do festejo feirense, estão: a construção da rodovia Feira-Salvador em 

1929, as fortes chuvas que caiam sobre o município durante o evento carnavalesco de 1937 e 

a análise histórica realizada por Aldo José Morais Silva (2008). Em conformidade com ele, a 

explicação possível para uma parcela da população feirense insistir em manter o carnaval 

ativo, está para além da ordem econômica e do fenômeno da chuva, posto que o carnaval era, 
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e ainda é um elemento de identidade sociocultural para o povo feirense. Além do mais, o 

“Segundo Carnaval”, “Pascoa Carnavalesca” ou “Mi-carême”
6
 foram pensados para dar 

especificidade às práticas festivas realizadas na cidade. Dessa forma, “a insistência no 

carnaval feirense foi antes de qualquer coisa um ato de auto-afirmação que visava negar a 

fragilidade da vida cultural da Princesa do Sertão” (SILVA, 2008, p. 124). 

Consequentemente, uma fração da população desta cidade que não concordava com a 

extinção do carnaval, a qual persistia na realização desta festa, propôs e realizaram dois 

carnavais, tanto em 1937, quanto nos anos posteriores, “exatamente porque contava agora 

com uma comissão com poder deliberativo, o malogro dos festejos carnavalescos pôde ser 

contornado com a proposta de uma festa de compensação, apoiada pelas autoridades 

municipais” (Ibidem, 2008, p. 125). Assim, o primeiro carnaval aconteceu na data oficial e o 

segundo na pós-quaresma (fora de época), isso, na realidade, era o “embrião” da Micareta.  

A realização desta festa pós-quaresma ganhou espaço ao ponto de fazer a mídia local 

inverter o seu argumento em relação à perda do folião feirense para o Carnaval soteropolitano 

intensificado a partir de 1929. Visto que durante essa época houve uma intensificação de um o 

processo de emigração de folião que, por sua vez, antecedia a construção da Rodovia Feria–

Salvador também em 1929. Entretanto, após 1937, com a realização do segundo carnaval 

feirense, Micareta, o movimento transcorre em sentido oposto, ou seja, Feira de Santana 

passou a receber o folião da capital e das demais cidades vizinhas.  

Em 1938, o jornal Folha do Norte chegou a publicar nota da micareta enquanto uma 

estratégia de manutenção do carnaval, não obstante, como algo „inexpressiva, intragável e 

problemática‟ (SILVA, 2008, p. 128). Ainda em 1938, este periódico notou que o segundo 

carnaval estava adquirindo popularidade na mídia das cidades vizinhas, tais como o jornal “O 

Município” de Conceição da Feira e “A Verdade” de São Gonçalo dos Campos. A partir 

disso, consoante a Silva (2008), o Jornal Folha do Norte começou a veicular em suas páginas 

notas que engrandecia a Micareta feirense devido à notoriedade que essa estava adquirido 

entre as demais cidades do interior baiano perdendo apenas para a sua capital.  

Dessa maneira é percebida a presença do folião visitante no município durante este 

“segundo carnaval”. Tanto da capital quanto das cidades vizinhas, como São Gonçalo dos 

Campos, São Felix, Santo Amaro, Conceição da Feira e Tanquinho, conforme examinou 

SILVA (2008). Assim, se durante o carnaval havia uma perda de folião para a capital, na 

                                                           
6
 Segundo Carnaval e Pascoa Carnavalesca eram denominação utilizada pelo redator do jornal Folha do Norte, o 

Prof. Antônio Garcia, o qual se colocou em oposição ao termo micareta. Por outro lado, Mi-carême é um termo 

francês que designava a Festa das Lavadeiras. Nesse sentido ver Alencar (2011).  
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realização dos dias complementares a situação era invertida, assegurando ganho significativo 

para a cidade em tempos de Micareta. Essa expressividade importante para a sociedade 

feirense estava para além do âmbito econômico, pois que a “Princesa do Sertão” ganhou 

prestígio em relação às demais cidades do interior da Bahia e assumiu o lugar de berço da 

Micareta em âmbito nacional. Vale salientar que, se a razão em manter o carnaval feirense é 

de fato uma questão de identidade social e cultural do município, dessa forma a criação da 

Micareta tornou-se também um elemento de identidade com maior intensidade, devido ao seu 

lugar de destaque por ser a primeira Micareta do Brasil.  

O mencionado processo histórico deu origem a Micareta feirense, em que pese em seu 

primeiro ano de realização foi chamada de Mi-carême “e quase passou a ser denominada de 

„Pascoa Carnavalesca‟, por conta da proposta derrotada do professor Antonio Garcia, redator 

da Folha do Norte” (SANTA BARBARA, 2007, p. 17), tal processo transcorreu durante os 

anos finais da década de 1930 a meados da década de 1940. O qual representou um período de 

transição entre o carnaval e a micareta, em que havia dois posicionamentos distintos: um 

defensor do carnaval e o outro da micareta. É nesse sentido que o jornal Folha do Norte deu 

nota na “terça-feira gorda” de 1938 a respeito do carnaval que estava sendo abolido da prática 

cultural feirense, de forma que o carnaval não podia ficar mais sem uma compensação, em 

outras palavras, sem a Micareta. Em decorrência disso, em 1942, este jornal apresentou um 

artigo intitulado, “Carnaval... desapareceu dos nossos costumes: cogita-se somente a chamada 

„Micareta‟” (SILVA, 2008, p. 131-132). O resultado deste embate entre o carnaval e a 

micareta, pelo menos na mídia impressa, é finalizado em 1944, onde há somente a presença 

de nota sobre a Micareta nas colunas da Folha do Norte, segundo Silva (2008). Assim o 

referido processo histórico pelo qual culminou a Micareta pode ser entendido como fruto do 

embate entre os diversos sujeitos envolvidos nas práticas carnavalescas (entrudo, carnaval e 

micareta) que por sua vez foram suscetíveis ao constante devir.  
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2- CAPÍTULO II: Alguns espaços da Micareta feirense durante o “Brasil Novo” de 

1990 

 

 

O presente capítulo busca discutir aspectos relacionados à disputa pelo espaço da 

Micareta de Feira de Santana em 1990, entendendo como esse estava sendo dividido e como 

os vários grupos estavam apropriando-se desta espacialidade, partindo assim, do pressuposto 

de que houve competição entre os grupos que estavam inseridos nos espaços da folia. Tendo 

como fonte os Jornais Feira Hoje e Folha do Norte, os quais são compreendidos a partir de 

uma fundamentação teórica congruente a concepção de espaço de Michel de Certeau (2014), 

o conceito de circularidade cultural de Mikhail Bakhtin (2013) e outros conceitos correlatos 

ao espaço praticado. 

Foram postos, no presente capítulo, alguns pontos sobre a história da Micareta, 

necessários enquanto chave de compreensão da festa momesca, assim como a importância de 

determinados espaços urbanos para a folia e para o próprio recorte temático e temporal deste 

trabalho. Com isso, entendemos a cidade enquanto um lugar de transformações inerentes às 

práticas festivas que, por sua vez, estão repletas de operações táticas. Nesse viés, a cultura 

oficial, representada pela administração do município de Feira de Santana, organizava o 

espaço praticado a partir de “estratégias”, em contrapartida, os sujeitos que compartilhavam 

elementos da cultura popular inseridos na disputa pelos espaços momesco operacionalizavam 

com as “táticas”, ou seja, com procedimentos encontrados justamente nas referências de um 

dado lugar, entendido neste trabalho como um espaço controlado.   Além disso, será abordada 

também a organização da folia como a reunião entre as secretarias municipais, associações e 

conselhos. Observamos com isso, como o poder público estava articulando estratégias dentro 

da organização em “prol” da folia. Outra dimensão, ainda abordada sobre os espaços da 

Micareta, tais como as avenidas, as ruas, as barracas, os camarotes, os palcos fixos, a 

decoração, o disque-micareta, a rede de hospitalidade, a estrutura para o camping e os 

préstitos micaretescos. A partir dessa dimensão podemos perceber quais setores da sociedade 

feirense eram mobilizados para os preparativos da micareta de 1990.     

No âmbito econômico a relação do comércio formal com a festa momesca era de 

disputa entre este e os barraqueiros que representavam uma parte do comércio informal. Além 

do mais, os lojistas buscavam um retrocesso do horário de expediente para os trabalhadores 

do comércio feirense durante o período festivo, fazendo com que esses executassem suas 
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atividades no sentido de compensar os dias de festa, já que a cidade decretava feriado por 

completo nos dias de Micareta, principalmente nas décadas de 1980 e 1990.    

Ainda na esfera econômica, houve interferência do “Plano Brasil Novo”, pacote de 

medida econômica nacional, que causou alteração estrutural na festa, assim como também 

despertou o tema debochado do bloco “Lá vem elas” de 1990 que saiu com o slogan: “O 

Cruzeiro de Zélia”. Partimos do pressuposto que houve embates na micareta feirense, o qual 

não estava presente apenas na dimensão da festa, pois no plano ideológico o jornal Feira Hoje 

tinha o seu posicionamento bem definido com relação ao desfile das escolas de samba, blocos 

afros e afoxés. 

 “A Micareta da Lambada”, esse foi o slogan da festa de 1990 imposto pelo poder 

público com a justificativa de estar repetindo aquilo que o Carnaval de Salvador havia 

praticado com maior intensidade durante os dias carnavalescos. Para além disso, relato neste 

capítulo prática de desrespeito à ordem do lugar controlado, tal irreverência foi praticada 

contra o próprio deus da folia (Momo), contra as entidades micaretescas, que também fizeram 

as suas práticas, e contra os foliões que foram desconsiderados.  

 

 

2.1 Micareta 90: 53 anos operacionalizando práticas momesca nas principais ruas 

feirenses. 
 

 

Centramos nossa análise em alguns aspectos, tais como, o relato da abertura da 

Micareta de 1990, a noção de espaço da qual este trabalho está em conformidade, os grupos 

institucionalizados formadores do Conselho em “prol” da folia e a organização do poder 

público municipal para ministrar o espaço micaretesco.    

Assim sendo, no dia 4 de maio de 1990, o carro alegórico que conduzia Momo durante 

o seu préstito pelas ruas feirenses, então existentes mesmo após a inserção do trio elétrico 

nesta festa a partir de 1952, não perdeu a sua tradição, pois o seu desfile manteve de certa 

maneira, aquilo que ocorria nas primeiras Micaretas. Então, na sexta-feira de Micareta do 

mencionado ano, o carro alegórico com o tema, “Nordeste em Festa”
7
 conduziu as majestades 

da folia, o rei Momo Maximiniano Nascimento, a rainha Djamara Lopes e as duas princesas, 

Claúdia Campos e Luciana Cavalcante pelo circuito da festa. O préstito momesco era uma das 

particularidades da Micareta feirense, pois em meio à cultura eletrizante dos trios, Momo 

desfilava ainda no carro alegórico ornamentado conforme a sua etiqueta de rei da alegria e 
                                                           

7
 Ver o jornal Feira Hoje, 01 de maio de 1990.  
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reiterando a importância da festa no nordeste, visto que o tema, do referido carro alegórico, 

chama a atenção para uma peculiaridade da cultura feirense, pois associou a Micareta a uma 

festa mais ampla, colocando essa como o centro da festa nordestina, bem como os temas 

postos durante o período junino (Festa de São João).  

Outras práticas micaretescas presente em 1990, eram realizadas pelas escolas de 

samba, pelos blocos afros e pelos afoxés. Mesmo que seja comum esta presença em outros 

carnavais, é importante salientar que tais entidades micaretescas estavam diretamente ligadas 

aos candomblés e, consequentemente, aos bairros periféricos de Feira de Santana, como será 

dito mais adiante. Por isso, vamos analisá-las enquanto umas das especificidades da aludida 

festa. Além disso, há outra questão que corroborou para que analisássemos estas duas 

peculiaridades da festa feirense, enquanto tal, foram porque estas práticas micaretescas 

tornaram-se alvos da cultura hegemônica dos blocos de trios elétricos de Salvador, mas que 

resistiram à disputa pelos espaços, de tal maneira que permaneceram presente, 

contemporaneamente, na Micareta. Ressalta-se ainda que o reinado de Momo foi coroado 

pelo prefeito e a sua primeira dama, Elizabeth Martins. Feito isso, “Momo baixa o decreto 

espantando a tristeza e libertando a alegria” (FEIRA HOJE, 01/05/90, p. 3). 

Concluído o ritual simbólico de entrega da chave da cidade ao deus da folia, começou 

o desfile do “Afoxé Filhos de Gandhy”, entidade soteropolitana, que pintaram o espaço da 

principal avenida feirense de branco com as suas fantasias ornamentadas com cordões azul e 

branco. Tal afoxé fez os súditos de Momo iniciarem os primeiros passos da coreografia, 

dando-lhe um show de ijexá, seguida das apresentações dos cantores: Djalma Ferreira e 

Ricardo Chaves. Por fim, ocorreu o desfile do Bloco Zero Hora que era formado por 

jornalistas, radialistas e amigos. Desse modo, deu-se a abertura da Micareta em 1990. 

Flávia Renata Barreto Braga (2008) analisou a Micareta feirense no período de 1985 

até 1995, demostrou que houve uma intensificação dos trios elétricos e dos blocos de 

Salvador na disputa pelo espaço da folia em Feira de Santana. Nos anos de 1980, existiam seis 

blocos feirenses como “Os Nacionais”, “Raízes”, “Uca”, “Bloco do Caju”, “Fetecê” e “Paes 

Mendonça”. No entanto, na década de 1990, os blocos soteropolitanos intensificaram ainda 

mais suas presenças na folia feirense, fazendo com que blocos feirenses fossem perdendo 

espaço ao ponto de serem extintos da cena cultural deste município. À guisa de exemplo, os 

quatros primeiros blocos já mencionados
8
 deixaram de disputar o espaço momesco em 

meados da década de 1990. É necessário dizer que o préstito de Momo e das escolas de 

                                                           
8
 Nesse sentido, ver o trabalho monográfico de Flávia Renata Barreto Braga, 2008. 
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samba, dos blocos afros e dos afoxés permaneceram resistentes a este processo de disputa 

pelo espaço da Micareta feirense, ainda que secundarizados nesse espaço festivo, dado que 

foram retirados do circuito principal.    

Talvez a maior estratégia correlata ao espaço da Micareta de 1990, tenha sido o 

esforço realizado pelo periódico diário, que tentou construir uma imagem dessa festa, cada 

vez mais, com aspecto soteropolitano, hipoteticamente, esta estratégia estava associada ao 

poder político feirense. Uma vez que o jornal “Feira Hoje” dedicava inúmeras páginas de suas 

edições para divulgar a Micareta com perspectivas cada vez mais semelhantes ao Carnaval de 

Salvador, enfatizando muito a presença dos blocos de trios, dos camarotes e das 

arquibancadas que, por sua vez, eram espaços feirenses administrados por empresas advindas 

de Salvador. No caso da abertura desta festa, que logo após o ritual pelo qual o prefeito 

entregou a permissão de gerir a cidade nas mãos do rei Momo, não obstante, quem ganhou 

destaque na manchete foi o “Afoxé Filhos de Candhy”, que ficou com a maior fotografia da 

capa do jornal Feira Hoje do dia 5 de maio de 1990, associado ao título, “O branco da paz 

abre a micareta
9
”, escrito em letras grandes para dá uma maior visibilidade ao afoxé 

pertencente a capital baiana. A hipótese do Jornal Feira Hoje ter realizado uma aliança 

política com as autoridades locais, é justamente pelo fato, deste periódico, ter desenvolvido 

um papel de uma mídia quase que oficial da Prefeitura Municipal. Dedicava de duas a três 

páginas do jornal para tratar sobre a Micareta, em particular nos meses de março, abril e às 

vezes o mês de maio. Durante esses aludidos meses o jornal Feira Hoje disponibilizava um 

caderno especial, “Dia e Noite” para abordar assuntos da Micareta pela perspectiva dos 

clubes, dos blocos de trios e dos camarotes.  

Neste referido ano ocorreram dois desfiles momescos, sendo um na abertura e o outro 

no final da Micareta. No último préstito do deus da folia, na terça-feira, o ritual era para ser 

mantido conforme foi anunciado pelo jornal Feira Hoje, segundo esse: “[...] som dos trios 

elétricos será substituído pelo toque dos clarins, quando batedores do pelotão da Asa Branca, 

da Polícia Militar, abriram o espaço para a passagem das majestades da folia” (FEIRA HOJE, 

01/04/90, p. 4), realizando assim, um dos ritos presentes na Micareta desde o seu início. 

Porém, não ocorreu conforme planejado, pois na hora que Momo passou na avenida: “Os 

clarins dos arautos confundiram-se e ficaram totalmente ofuscados pelo estridente som das 

                                                           
9
 Nota da primeira página do jornal Feira Hoje, publicado no dia 05 de maio de 1990, a imagem do Afoxé Filhos 

de Candhy que, por sua vez, tomava toda a página principal, mostrando a importância dada pelo jornal Feira 

Hoje e pela prefeitura municipal a este grupo soteropolitano, ao invés de conceder uma ajuda financeira melhor 

às entidades micaretesca feirense e por que não prestigiá-la com a abertura oficial da micareta de 1990. 
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guitarras. Os trios elétricos simplesmente não respeitaram as majestades da folia” (FEIRA 

HOJE, 09/05/90, p. 5). Se os trios elétricos, enquanto súditos, não respeitaram sua majestade, 

imagine se esse daria um tratamento diferente para os demais grupos praticantes da festa? 

Aqui estamos diante de uma prática de disputa pelo espaço, pois há um embate entre aquilo 

que é tradicional do festejo feirense com a cultura eletrizante advinda de Salvador, pois, além 

desta cultura ficar com a maior espacialidade momesca, ainda interferia nas demais práticas 

micaretescas. 

Braga (2008) analisou, durante as duas últimas décadas do século XX em Feira de 

Santana, o desfile das escolas de samba, dos blocos afros e dos afoxés ocorridos na Avenida 

Getúlio Vargas, Senhor dos Passos e na Rua Conselheiro Franco, o qual estava sempre 

associado à questão do atraso por parte da Comissão Julgadora e desrespeito do som dos trios 

elétrico que foi intensificado a partir de 1985, com seus decibéis tão potentes que ofuscava o 

brilho dos demais praticantes da folia, em particular o préstito de Momo e das escolas de 

samba, dos blocos afros e dos afoxés.  

Silva (2008) analisou que a Micareta de Feira de Santana surgiu enquanto uma 

alternativa de complementar o Carnaval frustrado de 1937. Sendo que tanto o Carnaval 

quanto a Micareta coexistiram até o ano de 1944. Contudo, precisamos considerar que ambos, 

Micareta e Carnaval, foram realizados em temporalidades distintas, mas que seguem um 

mesmo princípio, o cristão. Conforme calendário da Igreja Católica
10

 o primeiro ocorria 

anterior à Quaresma e o segundo no período denominado de “Meia Quaresma
11

” ou “Páscoa 

Carnavalesca”
12

. Sendo importante salientar que houve apenas dois períodos que a micareta 

não foi realizada, pelo menos nas ruas feirenses, de 1943 a 1945
13

, por causa do contexto da 

Segunda Guerra Mundial e em 1964, consoante à conjuntura política brasileira em que se 

instaurou o regime civil militar.  

Em 1990, a Micareta completou 53 anos de sua emergência na cena cultural feirense. 

Inicialmente, essa acontecia na Rua Conselheiro Franco, mas devido ao crescimento da festa 

tomou outras proporções, sendo que no referido período foi praticada em boa parte do centro 

da cidade como na Avenida Getúlio Vargas e nas suas transversais.  

                                                           
10

 Nesse sentido, ver Godi, (2002). 
11

 “Por Quaresma, ou Quadragésima, entende-se o período de aproximados quarenta dias compreendendo as 

sete semanas do relato mítico da Paixão de Cristo, que tem início na Quarta-feira de Cinzas, desembocando 

gloriosamente na última semana com a Sexta-feira da Paixão, o Sábado de Aleluia e o Domingo da Páscoa (do 

hebreu pesah ou passagem) data que abria um dos mais expressivos relatos míticos da cultura ocidental: a fuga e 

a libertação dos hebreus no Egito Antigo” (GODI, 2002, p. 61-62).  
12

 Ver Alencar, (2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
13

 Sobre o ínterim que não ocorreu a Micareta feirense ver Alencar (2011). 
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Com isso, há uma necessidade de entender a cidade feirense como lugar de 

transformações consoante a concepção de “Cidade-conceito” de Certeau enquanto um 

[...]“lugar de transformações, objeto de intervenções, mas sujeito sem cessar enriquecido com 

novos atributos: ela é ao mesmo tempo a maquinaria e herói da modernidade” (CERTEAU, 

2014, p.161). Por isso que a referida cidade, bem como os espaços da festa, são entendidos 

aqui como lugares praticados por diversas entidades micaretescas e por outros grupos sociais 

que constantemente transformaram o lugar em espaço e vice-versa, os quais são elementos 

necessários para manter o lugar em constante transformação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Assim, podemos eleger outro indício de desenvolvimento da Micareta, como o 

surgimento dos clubes sociais, a saber: “Feira Tênis Clube” que foi fundado em 1944 e 

“Clube de Campo Cajueiro” instituído em 1962
14

. Sem falar nos eventos pré-micaretescos que 

aconteciam nesta cidade, realizados pelos blocos de trios, escolas de samba, blocos afros e 

afoxés. Mas também pelos referidos clubes que desfilavam na avenida com os seus 

respectivos blocos, “Caju” e “Fetecê” os quais, por sua vez, caracterizavam um dos 

desenvolvimentos da Micareta feirense em detrimento do Carnaval então existente na década 

de 1930 até meado da década de 1940, período que o Carnaval e a Micareta coexistiram com 

suas práticas festivas,  como já foi dito. Além desses, a “Euterpe Feirense”, fundada em 1921, 

que após sete anos fora da Micareta realizou um baile para os seus associados e também 

disponibilizou um bloco na avenida, em 1990
15

. Vale dizer que havia também a “Lavagem da 

Brasília”
16

, a qual surgiu na cidade a partir de 1987, de origem popular e como tal podemos 

considerá-la uma festa pré-micaretesca.  

Ainda no ano de 1990, organizou-se um Conselho
17

 que se reuniu no salão da 

prefeitura municipal de Feira de Santana, onde foram discutidos enquanto pontos de pauta, a 

contratação de trios elétricos, o seu devido percurso e a localização das barracas. Este 

Conselho foi presidido pelo secretário Armando Sampaio da Secretaria de Turismo, 

Recreação e Cultura (Setur), além desta secretaria também haviam os seguintes 

representantes: do Conselho Municipal de Festejos Populares, dos Barraqueiros, da 

Associação Comercial de Feira de Santana e da Polícia Militar. É necessário dizer que, para 

além desses representantes anunciados pelo jornal Feira Hoje, a Folha do Norte deu nota 

                                                           
14

 O primeiro foi fundado em 12/02/1962 e o segundo em 08/12/1944 (ALMEIDA, 2000, p. 156). 
15

 Sobre esta questão foi noticiado no jornal Feira Hoje, 05 de maio de 1990 e, além do mais Almeida (2000) 

também pontuou este momento pelo qual a Euterpe passou fora da micareta. 
16

 Nesse sentido ver o Jornal Feira Hoje de 18 de maio de 1990, em particular na página 4.  
17

 Noticiado no Jornal Feira Hoje com seguinte título: “Micareta: sítio da festa volta ao centro da cidade”. 

09/05/90, p. 4.    
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sobre “dois representantes da Câmara de Vereadores, [...] dos sindicatos de Trabalhadores e 

da Associação de Moradores” (FOLHA DO NORTE, 03/02/90, p. 2) que também fizeram 

parte do mencionado Conselho. Entre outras deliberações, ficaram estabelecidos que fossem 

contratados todos os trios elétricos da cidade e mais dois de fora, pela prefeitura. Com 

exceção das empresas privadas (clubes sociais, blocos e trios patrocinados por empresários ou 

políticos locais) que também contratariam os seus trios a parte. 

É importante dizer que a referida reunião tinha caráter consultivo. Por isso, as 

sugestões propostas pela Comissão Interna da Setur foram submetidas à consulta dos demais 

representantes deste Conselho, e depois encaminhadas ao então prefeito Colbert Martins da 

Silva
18

, para que fossem tomadas as definições cabíveis, juntos as demais secretarias que 

faziam parte da organização da Micareta feirense daquela época, tais como: Secretaria de 

Serviços Urbanos, de Desenvolvimentos Comunitários e de Comunicação Social. Mas 

também estavam envolvidas nessa organização a Superintendência de Urbanização de Feira 

(Surfeira) e o Escritório de Planejamento Integrado (EPI).  

Este último ficou encarregado de mapear os espaços nos quais seriam montados as 

barracas, os camarotes e os banheiros. Além disso, o EPI definiu também em quais ruas 

instalariam os palcos fixos, o já referido trajeto dos trios, e o local de desfile das escolas de 

samba, dos blocos afros e dos afoxés. Vale ressaltar que as definições dos espaços ocorreram 

após uma reunião com os dirigentes da Setur e os representantes da Associação Micaretesca 

para que as devidas informações fossem repassadas para os técnicos do EPI, os quais 

desempenharam a função de dividir os espaços da festa momesca no intuito de comportar 

todos os grupos inseridos neste contexto. 

Já a localização das barracas de bebidas e comidas, ficou definido, inicialmente, que 

estas se estabeleceriam nas Praças João Pedreira e da Bandeira; nas Avenidas Getúlio Vargas 

e Senhor dos Passos; e nas Ruas Visconde do Rio Branco e Marechal Deodoro. Por fim, o 

trajeto dos trios estava previsto para iniciar em frente à prefeitura, depois seguia para Rua 

Visconde do Rio Branco, indo até a Rua Carlos Gomes de onde retornaria para a Prefeitura 

via Avenida Senhor dos Passos, efetuando um percurso com pouco mais de um quilometro. 

Estes elementos foram evocados aqui de maneira descritiva, dado que voltaremos a eles mais 

                                                           
18

 Nascido em 1928, natural de Macajuba – Bahia, filho de Francisco Martins da Silva e D. Dagmar S. Silva, 

formado em Odontologia UFBA, casado com D. Elizabeth Gomes Martins, professora, natural da Feira. Deste 

matrimônio nasceram os filhos: Evaldo, economista; Eliane, odontóloga e Colbert Filho, formado em Medicina. 

[...] Como político, pertenceu ao PMDB. No governo de Francisco José Pinto dos Santos, esteve Secretário dele. 

Desempenhou o mandato de vereador, por três legislaturas; deputado estadual, duas vezes. Esteve prefeito da 

Feira por duas vezes [...] (ALMEIDA, 2000, p. 45). 
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adiante, para examinarmos qual a importância de determinado espaço para a folia e quais 

grupos praticaram essas espacialidade.  

Dito isso, concernente à organização municipal da Micareta feirense e dos grupos 

micaretescos que estavam inseridos nesse período, agora é necessário comentar sobre a 

disputa entre representantes do comércio formal e o comércio informal, tão presente na festa 

momesca. 

 

2.2 A disputa entre o comércio formal e o informal na folia feirense.  

 

 

As disputas pelos espaços da festa começavam bem antes dessa ocorrer. Visto que, em 

1990, ocorreu uma reunião do Conselho Municipal de Festejos Populares
19

 no salão da 

Prefeitura de Feira de Santana, onde o representante dos barraqueiros, Augusto Evangelista de 

Jesus, concordou com a sugestão formulada pelo Conselho, de instalar as barracas no 

itinerário dos trios e na Rua Marechal Deodoro. No entanto, o presidente da Associação 

Comercial de Feira de Santana (ACFS), Humberto Cedraz se posicionou preocupado com as 

vendagens do comércio feirense durante o sábado que antecede a micareta e na quinta-feira 

posterior. Uma vez que, as barracas são montadas antes e desmontadas depois da suspensão 

do reinado momesco. Segundo Cedraz, “principalmente pela colocação de barracas na 

Avenida Senhor dos Passos e na Rua Visconde do Rio Branco”
20

, notadamente, podemos 

perceber certa importância atribuída aos referidos espaços que, por sua vez, correspondia ao 

centro do comércio e da Micareta.  

É importante salientar que a referida disputa ocorreu durante o Conselho que foi 

presidido por Armando Sampaio, o mesmo havia informado que as barracas seriam instaladas 

nas ruas e não nas calçadas. Todavia, aquela simples objeção do representante dos 

comerciantes, pôde representar de alguma maneira certo impacto na presente festa. É nesse 

sentido que logo após a Micareta de 1990, o prefeito Colbert Martins da Silva anunciou, 

enquanto proposta, a mudança dessa festa para a Avenida Presidente Dutra
21

. Embora, isso só 

tenha acontecido no ano de 2000, em conjuntura política totalmente diferente. Assim, o jornal 

Feira Hoje entrou em campo realizando uma campanha desde 1990, para legitimar a mudança 
                                                           

19
 Estavam presentes na referida reunião: Comissão Interna da Secretaria de Turismo e Recreação e Cultura 

(Setur), representante dos Barraqueiros, Associação Comercial de Feira de Santana, representante da Polícia 

Militar, dois representantes da Câmara de Vereadores, o sindicatos de Trabalhadores e da Associação de 

Moradores.  
20

 Ver o Jornal Feira Hoje: “Micareta: sítio da festa volta ao centro da cidade”, 09/03/90, p. 4.    
21

 Conforme foi noticiado no jornal Feira Hoje do dia, 10 de maio de 1990, p. 3. 
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da micareta da Avenida Getúlio Vargas para a Presidente Dutra. Nesse sentido foi divulgado 

no dia 13 de maio, logo após a Micareta de 1990, uma série de entrevistas com os feirenses, 

demonstrando com isso que havia uma “aprovação” popular para tal modificação. 

Podemos sugerir a parte das fontes analisadas que, a relação então existente entre os 

grupos de empresários feirense, em particular os lojistas, com o poder público municipal era 

bem articulada. Já que as pautas desses empresários eram atendidas sem muitos 

questionamentos. Em nível de exemplo, tais grupos conseguiram um decreto municipal para 

alterar a jornada de trabalho do centro comercial feirense durante a micareta de 1990, 

votaremos a este ponto mais adiante. Desde o final da década de 1980, havia um projeto de 

modificação do circuito da micareta, o qual permaneceria na Avenida Getúlio Vargas, porém, 

a partir do cruzamento da Avenida João Durval
22

, ou seja, uma maneira de afastar a folia do 

centro comercial da cidade. Além disso, a quais grupos interessavam a transferência da 

micareta para Avenida Presidente Dutra? A influência desses grupos nas relações consoantes 

à micareta e ao poder público era de legitimação, visto que o poder executivo municipal 

compactuava dos mesmos interesses, os quais eram difundidos amplamente a partir do 

periódico diário – Feira Hoje – que também era engajado nos interesses dos representantes do 

centro comercial feirense.  

Apesar das relações entre aqueles detentores do poder econômico e político, haviam 

outros grupos que participavam destas disputas concernentes ao comércio e as práticas 

micaretescas. Tais disputas ocorriam dentro dos parâmetros legais, pois cada uma das 

entidades ou grupos inseridos na folia possuíam seu regimento, os quais serviam enquanto 

garantia de representatividade diante do poder instituído municipal. O regimento de cada 

entidade micaretesca constituía um instrumento necessário para manter este diálogo com as 

secretarias responsáveis pela organização da folia, pelo menos dentro da esfera institucional. 

Nesse sentido, as escolas de samba, os blocos afros e os afoxés reivindicavam o acesso ao 

sítio da micareta a partir do instante que essas garantiam recursos materiais, adquiridos 

através do diálogo com o poder público para manter o desfile ativo. Grupos estes que 

envolviam, em média, de sessenta a trezentos integrantes fantasiados desfilando nas ruas e nos 

carros alegóricos completamente ornamentados.  

As escolas de samba desfilavam, frequentemente, com a presença maior de carro 

alegórico e de integrantes do que os blocos afros e os afoxés, mas em 1990 percebemos a 

presença do carro alegórico também no desfile do “Afoxé Axé Toriefã”, conforme foi 

                                                           
22

 Essa discussão foi realizada pelo Jornal Folha do Norte, 27/01/90, p. 3. 
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noticiado no periódico Feira Hoje do dia 05 de maio de 1990. Como boa parte destas 

entidades era oriunda dos bairros periféricos de Feira de Santana, compostos por sua maioria 

de pessoas negras e “praticantes” do Candomblé. O ato de participar da festa era símbolo de 

resistência devido à falta de recurso para custear o básico necessário como instrumentos, 

carros, fantasias e todos os elementos de decoração, não que estes grupos fossem, totalmente, 

desassistidos financeiramente, pois a ligação que existia entre as mencionadas entidades 

micaretescas como Candomblés já denota certa sustentabilidade sociocultural e financeira, 

mas que ainda assim era necessário manter um vinculo com a esfera pública municipal, no 

sentido de evocar para as escolas de samba, blocos afros e afoxés, incentivo para manter a 

competição micaretesca, visto que a manutenção do préstito composto de vários praticantes da 

folia deveria estava para além da realidade destas entidades. 

À guisa de exemplo, a escola de samba “Escravos do Oriente”, a mais antiga da 

cidade, fundada por Maria do Socorro Romão (“Mãe Socorro”) em 1960. Esta ialorixá 

presidia um Terreiro de Candomblé no bairro periférico Rua Nova e participou ativamente 

dos festejos feirenses desde 1942, principalmente, na “Festa de Santana”, desempenhando o 

papel de liderança das baianas
23

. Ainda nesse bairro haviam outros grupos micaretescos como 

“Filhos da África” e o afoxé “Pomba de Malê”. Este último homenageava Dona Ernestina 

Carneiro Ferreira da Silva
24

, mais conhecida como “D. Pomba”, proprietária da fazenda onde 

atualmente está o Bairro Rua Nova, além disso, ela é reconhecida por ter doado boa parte de 

suas terras aos hipossuficientes. Ainda nesse viés, havia as “Melindrosas”, cordão 

carnavalesco composto por mulheres negras e lavadeiras do Tanque da Nação, bairro 

periférico próximo da Rua Nova, conforme Santa Barbara (2007) analisou do período que este 

cordão foi instituído, em 1929 até 1964. Portanto, tais entidades micaretescas estavam em 

condições semelhantes as demais escolas de samba, blocos afros e afoxés, então existentes na 

Micareta de 1990.                 

 Ainda sobre a competição dos barraqueiros que atuariam na folia com o representante 

do comércio feirense, vale ressaltar que durante toda a década de 1970 e os primeiros anos da 

década 1980, a folia e o comércio funcionavam quase que paralelos um ao outro. Apenas em 

temporalidades diferentes, já que a primeira era praticada a noite enquanto o segundo durante 

o dia. Então, o que o senhor Humberto Cedraz, representante dos comerciantes, estava 

defendendo era o retorno de uma prática já transformada pela ação inerente à própria disputa 

                                                           
23

 A respeito da liderança das baianas durante a “Festa de Santana” ver Santa Barbara (2007) e Braga (2008). 
24

 Ver Almeida (2000) sobre Ernestina Carneiro Ferreira da Silva. 
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do lugar. Em conformidade com a funcionalidade da festa nas ditas décadas, Antonio 

Magalhães (2009), a partir da lente de sua máquina fotográfica nos conta como era o espaço 

da micareta durante os anos 1970 e 1980. Segundo Magalhães: 

O desenho da cartografia micaretesca feirense começa com a apresentação do 

terreno no qual as evoluções festivas ganhavam sentido e para onde as multidões se 

deslocavam com objetivo de extravasar as emoções contidas por uma longa 

Quaresma. As Avenidas Senhor dos Passos e Getúlio Vargas e a Praça João 

Pedreira, está no espaço entre os dois abrigos então existente, apareciam como o 

palco privilegiado. As imagens escolhidas, feitas entre o início dos anos 1970 e 

inicias de 1980, mostram um visual ainda tímido, pequenas inserções do poder 

público na publicização da festa, nenhuma invasão externa aos foliões que não 

fossem as barracas. O território, livre e sem a presença de camarotes e 

arquibancadas, servia apenas de cenário para o desfile de belezas e emoções contidas 

[Fotos, da C-13 até a C-17] (MAGALHÃES, 2009, p. 156 - 159). 

 

No espaço da micareta, nas referidas décadas não existiam a presença de camarote e 

arquibancada, somente de barracas, foliões, trios elétricos e carros alegóricos. Com isso, há de 

perceber que transformações ocorreram neste espaço, principalmente durante o final da 

década de 1980 e meado de 1990. Ainda em relação ao excerto mencionado, a iconografia de 

referencial C-15 é notável o funcionamento do comércio em plena a Avenida Senhor dos 

Passos, com a presença da decoração da “Micareta no final da década de 1970” (Idem, 2009, 

p. 159). Assim como já houve a suspensão do reinado de Momo durante o dia, na mesma 

espacialidade da festa momesca, em 1990 estava em curso uma proposta de retrocesso 

advogada pelos comerciantes feirenses daquela prática onde o comércio e a folia funcionavam 

paralelos um ao outro, mas que foi superado pela própria competição dos grupos inseridos no 

espaço da folia, demostrando com isso, que a disputa é algo constante no espaço praticado das 

festividades.  

 Como fruto da disputa pelos espaços, os grupos de empresário organizados como: 

Clube de Diretores Lojistas, Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista e Sindicato dos 

Empregados no Comércio de Feira de Santana
25

, buscaram enquanto estratégia de ganharem, 

cada vez mais com o período da folia, o aumento das horas trabalhadas na quinta e na sexta-

feira anterior a Micareta, quando o comércio funcionou até às 20 horas (quinta e sexta) e no 

sábado até às 18 horas. A esticada da jornada de trabalho na sexta-feira de Micareta, 04 de 

maio de 1990, ocorreu quase que paralelo à festa, pois neste dia a partir das 20 horas e 30 

minutos houve a apresentação de lambada no palco fixo da Rua Castro Alves, embora a 

abertura oficial da Micareta ocorresse às 21 horas desta mencionada data. Contudo, no 

sábado, dia seguinte, os eventos micaretescos tiveram inicio a partir das 12 horas com a 
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presença de trios elétricos na Avenida Getúlio Vargas e de blocos de trios elétricos depois das 

15 horas. Com isso, entendemos que houve nos referidos dias e, em particular no sábado, uma 

prática em que o comércio e a folia coexistiram paralelos entre si, já que o centro comercial 

feirense funcionou, no sábado, até às 18 horas.  

Mesmo que o comércio ganhasse, em alguma medida com a Micareta, tanto de forma 

direta quanto indiretamente, parece que a montagem das barracas e a presença destas durante 

os dias festivos geravam incomodo junto aos representantes do centro comercial de Feira de 

Santana. Talvez esse seja o motivo pelo qual, os mencionados representantes comerciais, se 

articularam para encaminhar ao Prefeito Municipal a solicitação de funcionamento 

diferenciado, em relação à jornada de trabalho no centro comercial feirense durante o período 

micaretesco. Em conformidade com isso, o redator do jornal Feira Hoje no dia 03 de maio de 

1990, diz que foi a primeira vez que aconteceu esta modificação na jornada de trabalho do 

comércio. No entanto, vimos através de evidência histórica que a prática do comércio 

consoante a Micareta é antiga, de pouco mais de uma década de diferença em relação aos anos 

de 1990.       

A justificativa encontrada pelos representantes do comércio feirense para tal 

solicitação foi à “perda” do dia “1ª de Maio”, da segunda e da terça-feira de Micareta que, por 

sua vez era a semana que antecedeu o “Dia das Mães”, período de grande faturamento para o 

comércio. Outras objeções levantadas pelos representantes do comércio feirense com relação 

à folia foi o seguinte questionamento: por que razão a Micareta não foi realizada no dia 21 de 

abril ou no dia 1ª de Maio? Como os comerciantes trabalham com a perspectiva de lucrar cada 

vez mais, a realização da micareta durante este período “justificaria” a preocupação do setor 

com a quantidade de dias trabalhados no mês de maio.   

Em resposta ao pedido das referidas entidades comerciais de Feira de Santana, o 

Prefeito Colbert Martins da Silva baixou o decreto nº 5.162 de 2 de Maio de 1990
26

, 

autorizando o funcionamento do comércio em horário alterado devido aos pedidos dos 

aludidos representantes do comércio feirense. Este ato, do poder público, denota uma das 

hipóteses postas por essa pesquisa, a de que os detentores de poderes políticos e econômicos 

influenciavam nas decisões da esfera pública municipal e contava com o engajamento do 

periódico Feira Hoje. Então, depois de tudo que foi apontado relativo ao embate do comércio 

formal com as práticas micaretescas é oportuno articular alguns aspectos espaciais da festa. 
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3- CAPÍTULO III: Práticas populares circularam no espaço da Micareta durante o 

ano de 1990. 

 

 

Este capítulo está subdividido em dois subitens. No primeiro são versados alguns 

aspectos da estrutura da festa micaretesca, com o intuito de perceber como estes aspectos 

estavam associados, em alguma medida, com a sociedade feirense no que diz respeito à 

articulação do poder público com os foliões e as demais entidades micaretescas. Já no 

segundo subitem, abordaremos a decoração do espaço festivo, em particular, a prática de 

homenagear alguns feirenses, mesmo que de maneira hierarquizada, pois alguns sujeitos 

foram considerados enquanto fundadores da micareta, outros foram tidos como figuras 

folclóricas e tantos outros como os artistas que representavam a cena cultural feirense. Além 

disso, foram relatadas também práticas cômicas e de subversão do limite concernente ao 

espaço micaretesco.  

 

 

3.1 Aspectos estruturais da festa momesca e a suas espacialidades. 

 

 

Neste subitem me detive a aspectos espaciais da folia com o intuito de compreendê-la. 

A partir dessa dimensão trago alguns elementos para pensarmos como ocorria esta dinâmica 

correlata ao espaço. Sendo assim, o primeiro aspecto está subdividido em: o disque-micareta, 

a rede de hospitalidade e a falta de estrutura física para o camping. Na segunda dimensão, são 

expostos dois espaços importantes para a folia, as barracas e os camarotes. Num terceiro 

aspecto, é versado sobre a relação do feirense com o espaço da folia, sobre o préstito das 

escolas de samba, blocos afros e afoxés.    

Para além dos espaços propriamente ditos, bem como: os camarotes, as barracas, as 

filarmônicas, os clubes sociais, os bares, as avenidas, as ruas, os becos e “vielas”, os quais 

compunham os espaços da Micareta, a Setur disponibilizou também um “Disque-Micareta”
27

, 

um setor com  telefone exclusivo para informar tudo a respeito dessa, assim como locais de 

hospedagens, programação dos blocos, dos valores das mortalhas, dos desfiles, dos trios 

elétricos e tantas outras informações que serviram aos foliões, aos dirigentes dos blocos e a 

outras entidades micaretescas. Dado que no instante que esses dirigentes compartilhavam 
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informações estavam, paralelo a isso, divulgando o seu produto no sentido mais amplo por via 

telefônica, diretamente, através da secretaria em questão.  

Em consonância a isso, houve também uma organização em prol de uma “Rede de 

Hospitalidade Feirense”
28

 em que a Setur abriu um espaço para cadastramento de imóveis 

para serem alugados durante o período da festa, (de 4 a 8 de maio de 1990). É nesse viés que a 

dita secretaria criou uma iniciativa com finalidade mútua, pois, ao mesmo tempo em que essa 

intermediava entre os proprietários e os possíveis foliões, mantinha a “imagem” de uma 

micareta organizada a ponto de disponibilizar aos foliões visitantes uma rede de hospitalidade 

composta por hotéis, casas e apartamentos de terceiros disponíveis ao aluguel durante a festa. 

Embora a fonte utilizada não tenha nos permitido visualizar se houve uma cobrança para que 

os proprietários dos imóveis participassem desta “Rede de Hospitalidade”, entretanto, e de 

maneira hipotética, a própria ideia do Poder Público solicitar um cadastro prévio para os 

interessados em participar desta rede, já denota que poderia existir uma taxa destinada para tal 

finalidade. Contudo, não encontramos vestígios posteriores a Micareta, pelo menos nos 

jornais Feira Hoje e Folha do Norte, a respeito da iniciativa da Setur para que examinássemos 

se esta rede de hospitalidade representou um ganho significativo ou não aos foliões 

provenientes de outras cidades.  

Todavia, a dita “Rede de Hospitalidade Feirense” não levou em consideração a 

possibilidade de reservar uma área com infraestrutura adequada ao camping. Sendo assim, 

houve muitas reclamações em relação à falta deste espaço apropriado para a instalação de 

barracas de acampamento. Alguns se instalaram nas praças Tiradentes e Bernadino Bahia, 

bem como no meio da folia, na Avenida Getúlio Vargas. Outras reclamações puderam ser 

verificadas, como a falta de estrutura adequada no circuito da festa, tais como: banheiro, água 

e segurança, pois além “de enfrentar as dificuldades relativas à infra-estrutura necessária a um 

camping, eles foram vítimas da ação de marginais, que invadiram as barracas e levaram 

objetos pessoais” (FEIRA HOJE, 09/05/90, p. 10). 

Outro espaço considerado importante por aqueles que “podiam pagar” para brincar a 

Micareta eram os camarotes. O qual teve a “Show Bizz Promoções e Eventos”
29

 como a 

empresa soteropolitana e ganhadora do processo licitatório para a instalação de camarotes na 

Avenida Getúlio Vargas durante a Micareta 1990. A “Show Bizz Promoções e Eventos” ficou 

responsável de pagar uma taxa de vinte por cento sobre cada camarote, vendido, para a 
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Prefeitura Municipal, referente à ocupação do solo. Vale ressalvar que uma manchete 

divulgada no periódico Feira Hoje, demostrou que a quantidade de camarotes instalados 

totalizaram quarenta e dois
30

. No entanto, tivemos acesso a outra matéria jornalística, 

publicada pelo mesmo  jornal , a qual deu nota de apenas quarenta
31

 camarotes, enfim, pelo 

menos o valor de Cr$ 80 mil (oitenta mil cruzeiros) por cada camarote foi um consenso (um 

pouco mais de 21 salários mínimos nesta época
32

).  

Os camarotes ficaram localizados na área central da Avenida Getúlio Vargas, ao todo 

com 72,5 metros de comprimento e 8,80 metros de largura
33

. Sendo que cada camarote 

possuía dez metros quadrados (10m²) e uma capacidade de comportar até vinte pessoas. Vale 

salientar que todos foram vendidos e a mídia local veiculou em suas páginas que a Prefeitura 

Municipal faturou Cr$ 500 mil cruzeiros
34

 com a vendagem dos referidos camarotes. 

Como a Prefeitura arrecadou apenas Cr$ 500 mil, se foram vendidos “40 camarotes” 

no valor de Cr$ 80 mil? Pois, a base de cálculo dessa arrecadação é justamente a 

multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Levando-se em consideração que o valor 

referente ao poder público era de vinte por cento (20%) sobre a venda de cada camarote, o 

resultado do valor que competia à prefeitura deveria totalizar Cr$ 640 mil cruzeiros
35

, ou seja, 

uma diferença de Cr$ 140 mil cruzeiros, para menos, em relação ao valor divulgado na mídia 

impressa feirense. Assim, houve um equívoco por parte dessa mídia ou por parte da Setur, 

pois essa secretária foi a responsável por tal informação.  

Para além disso, o camarote era “Um espaço privilegiado”, tal como foi referenciado 

pelo redator do jornal Feira Hoje, devido à importância que ele atribuiu aos trios elétricos. 

Com isso, o espaço do camarote se tornou um lugar privilegiado, já que esse ficou com “os 

melhores momentos” da festa, devido o tempo em que os trios ficavam em frente aos 

mencionados camarotes, de tal maneira que o redator assemelhou ao um tipo de show 

particular, daqueles que são estáticos, contrariando assim, a dinâmica da Micareta que, por 

sua vez, realizava movimentos circulares, pelo menos no circuito dos trios, visto que os 

referidos trios iam por uma via, da Avenida Getúlio Vargas, e retornavam pela outra, sendo 

que às vezes davam mais de uma volta
36

. Consoante ao que foi posto: 
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 Ver o anúncio dos camarotes publicado no dia seguinte, 12 de abril de 1990.  
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 Ver o salário mínimo deste mês, de acordo com a Portaria nº 289, de 1990, era de Cr$ 3.674,06 (três mil 
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 Jornal Feira Hoje. 05/05/90. Caderno 2, p. 5. 
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 Esse mencionado valor é equivalente ao preço de oito camarotes. 
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 Em relação à circularidade dos trios elétricos na micareta feirense ver Braga, 2008. 
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Todos os 40 camarotes foram vendidos, mesmo no momento de crise, o que faz 

prever que para o ano continuará sendo instalado. Quem curtiu a festa no camarote 

não deixou de ser um privilegiado, pela posição estratégica de poder ver os melhores 

momentos da passagem dos trios elétricos, que sempre davam uma parada, como se 

fosse um show particular. Nos camarotes, as presenças de políticos, artistas, 

socialites e gente bonita (FEIRA HOJE, 09/05/90, p. 5). 

 

O “momento de crise” citado no fragmento anterior fazia referência as supostas 

medidas do pacote econômico, “Brasil Novo” vigente naquela época, que segundo o redator 

não afetou a vendagem dos camarotes, no entanto, ele deixa claro quais foram os grupos que 

desfrutaram dos camarotes, certamente aqueles que detinham um determinado poder 

econômico. Além disso, podemos perceber o uso do termo “gente bonita” que é utilizado na 

maioria das vezes enquanto um arquétipo que tem a função de excluir todas as demais 

categorias sociais representadas por parte da população feirense que comumente não estava 

presente neste espaço. Essa compreensão sobre os espaços da festa atrelados às categorias 

socioeconômicas e estereotipadas excluía os populares que integravam o festejo. 

Mesmo o redator frisando que as medidas econômicas não afetaram a festa momesca, 

práticas de mudança do trajeto dos trios e, consequentemente das barracas, confirmaram o 

contrário do discurso jornalístico. Assim, as barracas que seriam instaladas em um percurso 

maior teve o seu espaço reduzido, às ruas José Joaquim Seabra, Visconde do Rio Branco, 

Barão de Cotegipe, Barão do Rio Branco, Castro Alves, Marechal Deodoro e Avenida Getúlio 

Vargas, definida como o local para o palco principal da Micareta.  

Com relação às barracas que constituíram também uma espacialidade dentro do sítio 

da festa, é necessário dizer que a sua organização foi composta por um cadastramento 

realizado no setor administrativo do “Centro de Abastecimento”. Sendo que aqueles que 

fizeram o acordo de ocupar os referidos espaços tiveram que efetuar o pagamento da taxa 

referente a uso do solo, na Setur. O valor referente à instalação de cada barraca foi cobrado de 

acordo com a metragem, a qual variou de quinze a cinquenta metros quadrados nos valores de 

Cr$ 500,00 a 1.500,00 cruzeiros correspondentes a essa variações espacial
37

. 

A relação que os feirenses tinham com os espaços da festa, principalmente, com a Rua 

Conselheiro Franco, era de suma importância. Essa rua foi referendada, popularmente, como 

“Rua Direita”, desde quando o centro feirense tinha apenas três ruas
38

, tais como: Senhor dos 

Passos, Marechal Deodoro e Conselheiro Franco.  A “Rua Direita” ligava, e ainda liga, a 

Praça Padre Ovídio ao sul, onde fica a Igreja da Matriz, com a Igreja dos Remédios ao norte, 

                                                           
37

 Jornal Feira Hoje. 21/04/90, p. 4.  
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sendo que, logo após essa Igreja está a Praça Fróes da Mota. Esta espacialidade, de norte a 

sul, era praticada para a realização do Carnaval desde 1891
39

 e de todas as festas religiosas 

deste município tais como: “A Festa de Santana”, “O Bando Anunciador da Festa de Santana” 

e tantos outros festejos oficiais, pertencente à Igreja Católica, bem como os de cunho popular. 

Nesse viés, segundo Aline Aguiar Cerqueira dos Santos (2016):    

Ao longo desta via se localizavam as sedes das filarmônicas, a Escola Normal, o 

Grêmio Rio Branco, a Pensão Universal, o Clube Coreográfico Dois de Julho e o 

Cine- Teatro Santana. Seguindo a direção sul, chegava-se à Igreja da Matriz e à 

grande praça ajardinada com seu coreto, palco de diversas manifestações; e ao norte, 

o destino seria a Igreja dos Remédios. Apesar de fazer fronteiras, de um ponto ao 

outro, com grandes marcos religiosos da cidade, tal espaço, em seus passeios e 

prédios, eram cenários para diversões, bailes diversos, espetáculos teatrais, sessões 

de filmes, folias de Momo, palestras e saraus, além, é claro, dos próprios festejos 

religiosos. Assim, era a Rua Direita que, nas três primeiras décadas do século XX, 

concentrava as agremiações culturais da urbe feirense (SANTOS, 2016, p. 152-153).      

 

Por isso, que havia uma dada relação dos feirenses com a Rua Conselheiro Franco 

(Rua Direita), em particular, por se tratar do lugar praticado para a circularidade de práticas 

culturais, então existente entre a cultura dita oficial que dialogava com as práticas populares 

que desde então disputavam esta espacialidade. A importância da mencionada rua não estava 

apenas para o folião feirense, mas também para as entidades composta por feirenses que por 

ali desfilavam, além do mais, as cedes das três filarmônicas feirenses como a “Vitória”, a 

“Euterpe” e a “25 de Março” estavam presente nesta referida rua, onde, atualmente, os seus 

respectivos prédios, encontram-se erguidos. Em que pese à relação que os feirenses tinham 

com a “Rua Direita”, enquanto espaço festivo outrora principal, não correspondia à mesma 

importância durante o ano de 1990, visto que o principal espaço dessa época para a realização 

da Micareta era a Avenida Getúlio Vargas, pelo menos no que se refere ao espaço aberto ao 

público, em virtude de existir as festas que ocorriam dentro da já mencionadas filarmônicas e 

clubes sociais. Todavia, foi justamente nesse período que a Setur definiu, a partir da reunião 

realizada juntamente com a Associação das Entidades Micaretescas
40

, que a Rua Conselheiro 

Franco (Rua Direita) seria o palco de desfile das escolas de samba, blocos afros e afoxés, com 

a principal justificativa de ser o lugar pertencente ao próprio “nascimento” da Micareta. 

Ora, quando a festa ocorria apenas na Rua Direita, todas as entidades micaretescas e 

carnavalescas eram condicionadas a este espaço, entretanto, à medida que a festa tomou 

outras proporções, foi chegando nas Avenidas Senhor dos Passos e Getúlio Vargas. Com isso, 
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a relação que os foliões desenvolveram contemporânea ao ano de 1990, era totalmente 

diferente, pois os trios elétricos nesse cenário tinham uma aceitação maior entre o público, 

pelo menos os mais jovens, ficando assim com o espaço correspondente a “espinha dorsal” da 

Micareta (Getúlio Vargas). Nesse sentido que o jornal Feira Hoje em uma matéria intitulada 

“Micareta: 53 anos de manifestações populares”, destaca o pensamento de um folião, segundo 

ele: 

Não dá para comparar. São festas totalmente diferentes”, diz Artur Fonseca, de 87 

anos. Para ele, existem muitos aspectos a serem analisados, como por exemplo o 

surgimento dos clubes sociais – o Clube de Campo Cajueiro e o Feira Tênis Clube – 

principalmente em função do crescimento da festa. No entanto, ele acha que não se 

deve “confundir as coisas” afirmando que há 50 anos a festa era boa para a época, 

“assim como hoje é adequada ao momento (FEIRA HOJE, 18/03/90, p. 4).
41

  

 

“A festa era boa para a época, assim como hoje é adequada ao momento”, 

hipoteticamente, podemos sugerir que a festa “boa”, para o mencionado folião, era aquela 

vivida por ele durante a sua mocidade, festa realizada na Rua Direita com batucadas, cordões 

carnavalescos, carros alegóricos, fantasias das mais variadas e tantos outros elementos 

ausentes ou com presença tímida na Micareta de 1990. Já a festa “adequada” estava associada 

a cultura dos anos 1990, que dizia respeito a uma cultura eletrizante, marcada pela presença 

dos trios elétricos, introduzidos na festa, em 1952, pelos lugares “privilegiados”, como os 

camarotes de 1987, e pelos clubes sociais: Feira Tênis Clube instituído em 1944 e Clube de 

Campo Cajueiro fundado em 1962, pois são alguns dos elementos ausentes há 50 anos. Visto 

que, a faixa etária do folião Artur Fonseca permitia com que ele tivesse experienciado todo o 

processo histórico pelo qual a micareta perpassou, durante os seus anos inicias, época que 

essa caminhava paralela ao Carnaval feirense e todos os demais processos históricos 

transcorridos até os anos de 1990. 

Retornando a decisão dos representantes das entidades micaretescas e da Setur, em 

relação à escolha do espaço para o desfile das escolas de samba, dos blocos afros e dos 

afoxés. Houve uma diferenciação dos espaços que deveriam ser praticados para todos os 

préstitos. Uma avenida para os trios, a Getúlio Vargas, e a Rua Direita para as referidas 

entidades. Outra questão definida ainda nesta reunião foi o rito do desfile destas entidades. 

Com isso, iniciavam na Praça da Matriz, passando pelo palanque instalado na Praça da 

Bandeira, onde estava a Comissão Julgadora do concurso para eleger as melhores entidades 

da Micareta de 1990, por fim, dispersando-se pela Rua Hermínio Santos. Nesse sentido que 

no dia 9 de maio foi noticiado que a “Passarela do samba foi reduzida pelo público”: 
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As escolas de samba voltaram a desfilar numa festa onde os trios são a primeira 

atração, apesar de se apresentarem para um público pequeno, mostraram ainda ter 

espaço na avenida, mesmo que reduzido. A rua Conselheiro Franco no trecho da 

praça da Bandeira, foi invadida por centenas de pessoas que queriam ver as escolas e 

o espaço que restou foi muito pequeno para as entidades mostrassem o gingado dos 

passistas e o brilho das fantasias (FEIRA HOJE, 09/05/90, p. 4). 
 

A ideia de redução do espaço em alguma medida fazia referência à falta de 

infraestrutura por parte do poder público, o qual separou as escolas de samba, os blocos afros 

e os afoxés dos blocos de trios elétricos. Além do mais, deixou a rua mais estreita daquela 

época, para as práticas micaretescas destas entidades, uma vez que Avenida Senhor dos 

Passos era mais larga do que a Rua Direita, entretanto, já houve experiência de apresentação 

desses grupos nesta Avenida e na Getúlio Vargas, mas foram frustradas pelo som dos trios 

elétricos que não respeitou o horário de desfile das referidas entidades, tantos nos anos de 

1980 quanto nos de 1990. Além disso, a própria fonte é contraditória em virtude de negar e, 

ao mesmo tempo admitir, o prestígio da cultura popular marcada pela presença das escolas de 

samba, visto que houve um contingente desproporcional para o espaço praticado pelas escolas 

de samba. Paralelo a isso, o redator frisa que a “Passarela do samba foi reduzida pelo 

público”. Desse jeito, percebemos que houve uma contradição imposta pela própria 

linguagem utilizada no enunciado correspondente ao fragmento citado acima que, por sua vez, 

entendemos como uma prática comum no meio jornalístico, a qual põe um título que não 

condiz com o próprio texto que se segue, quanto mais com a realidade que se almejar 

representar.  

Conforme foi analisado por Braga (2008), conflitos na Micareta durante o préstito de 

Momo, das escolas de samba, dos blocos afros e dos afoxés, os quais foram ofuscados pela 

potência sonora dos trios elétricos tanto em 1990 quanto em 1995. Além disso, a prática de 

atraso do desfile das aludidas entidades por estarem sujeitas ao horário dos trios foram 

comuns entre a década de 1990. A questão referente ao atraso dos desfiles, diz respeito a uma 

época em que todas as entidades praticavam o mesmo espaço sem  diferenciação, porém, com 

tensões entre os praticantes da folia.   

Revisitando a reunião do Conselho de Festejos Populares com a Setur, com os 

representantes da Associação das Entidades Micaretesca e, além de outros já mencionados, é 

importante frisar quatro pontos, tais como: a formação da comissão julgadora, a ordem do 

desfile, a liberação de verba para as entidades e o regulamento do concurso. Além desses 

pontos, versaremos o episódio em que o redator do Feira Hoje se espantou diante da sugestão 

do presidente da Associação das Entidades Micaretescas.  
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Respectivamente, a composição da banca julgadora foi sugerida pela Associação das 

Entidades Micaretescas e aprovada para ser composta por jornalistas, professores de história, 

antropólogos, artistas plásticos, compositores, maestros e coreógrafos. Sendo que a ordem do 

desfile ficou acordada para ser realizada através de sorteio. Já a ajuda financeira dada pelo 

poder executivo municipal às entidades momescas foi dividida em duas parcelas, sendo a 

primeira antes do desfile e a segunda depois. Para não correr o risco de determinada entidade 

pôr uma quantidade de membros maior do que realmente iriam desfilar, pois a Comissão 

Julgadora ficou encarregada de avaliar, além de outros aspectos, se a quantidade de membros 

de cada entidade correspondia aquela preestabelecida para concorrer ao referente concurso, 

uma vez que, as escolas de samba, de modo geral, ficavam com o valor maior em detrimento 

a quantidade de membros e de carros alegóricos que era maior que dos blocos afros e dos 

afoxés. Aqui estamos diante de uma estratégia arquitetada pelo poder público para manter a 

ordem do lugar praticado. A estratégia de reter parte da ajuda de custo, para garantir o 

cumprimento das normas vigentes deste concurso, existia porque, logicamente, a prática de 

infringi-la antecedia a sua criação. Entendemos que a prática de burlar a mencionada norma 

constituía uma tática operacionalizada pelas entidades micaretescas, visto que muitos 

integrantes desfilavam em mais de uma escola de samba, desse jeito, algumas entidades 

concentravam o maior valor possível da verba destinada pela Prefeitura para as práticas 

micaretescas. Ainda que tal valor não ficasse com as entidades propriamente dita, ficaria entre 

os integrantes que talvez ganhasse um dado valor para sambar em cada desfile que 

participassem. 

Para além do que foi posto, com relação ao recebimento da ajuda de custo, foram 

observados três critérios, a saber: a disponibilidade da prefeitura, o orçamento apresentado no 

ano anterior pelas entidades e a inflação econômica, pois os anos iniciais da década de 1990 

foram reféns do pacote de medida econômica congruente o “Plano Brasil Novo”. Mas que, 

ainda assim, a liberação da verba foi realizada a partir do dia 11 de abril do mencionado ano.  

Vale dizer que, os representantes das entidades solicitaram na dita reunião uma ajuda 

“de Cr$ 3,5 milhões para participar da micareta do referido ano. A solicitação foi realizada na 

quinta-feira anterior, pelos representantes de 17 escolas e blocos ligados à Associação das 

Entidades Micaretescas de Feira de Santana” (FEIRA HOJE, 07/04/90, p. 4). Este valor seria 

repartido da seguinte forma: Cr$ 210 mil para cada escola de samba e Cr$ 200 mil para os 

blocos afros. Porém, a confirmação da verba destinada pela Setur ficou de fato no valor de 

Cr$ 100 mil para as escolas de samba e de Cr $ 80 mil para blocos afros e afoxés. Com isso, a 

Setur também determinou premiar as entidades campeãs no concurso micaretescos no valor 
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de Cr$ 80 mil para o primeiro lugar do primeiro grupo e Cr$ 50 mil para a primeira colocação 

do segundo grupo.  

É importante dizer que a distinção entre o primeiro e o segundo grupo, em relação às 

escolas de samba, estava associada à quantidade de títulos que cada uma dessas possuíam, à 

guisa de exemplo, o “Grêmio Recreativo Escola de Samba Escravos do Oriente, [...] é do 

primeiro grupo, fundada em 1960. Foi campeã oito vezes e vice-campeã quatro vezes em 

Feira e uma em Salvador” (FEIRA HOJE, 05/05/90, p. 2). Assim, desfilaram em 1990, oito 

escolas de samba, sendo quatro do primeiro e quatro do segundo grupo. Dessa forma, há uma 

dada diferenciação, mesmo dentro das entidades micaretescas, pois as escolas de samba 

pertencente ao primeiro grupo, conforme o status de campeã várias vezes, possuíam, neste 

concurso, uma vantagem em detrimento as demais entidades micaretescas, tanto na verba 

recebida quanto no valor do prêmio do concurso que era maior para as escolas pertencentes ao 

primeiro grupo, configurando assim uma situação conflitante. Uma distinção no prêmio para a 

escola campeã e vice-campeã é aceitável, entretanto, se valer dessa diferenciação para 

distribuir o valor da ajuda financeira é, de certa forma, uma maneira de manutenção da 

desigualdade então existente entre escolas de samba.   

Já o regulamento do concurso, o qual foi entregue a Associação das Entidades 

Micaretescas durante a reunião, não teve alteração com relação ao ano anterior (1989), porém, 

com a ressalva do poder público de reter dez por cento (10%) do valor da ajuda de custo, para 

que as entidades cumpram o regulamento conforme já foi mencionado. Enfim, o presidente da 

Associação das Entidades Micaretescas sugeriu que os festejos de 1990 fossem realizados 

sem os trios elétricos, como eram antes apenas com os batuques, os carros alegóricos e as 

baterias das escolas de samba. Para o redator do jornal Feira Hoje, essa sugestão era 

“absurda”, demostrando assim um posicionamento que valorizava mais a cultura eletrizante 

dos trios em detrimento das outras maneiras de fazer festa. Como foi dito anteriormente, no 

presente texto, com relação à tensão entre a cultura elétrica dos blocos de trios e as entidades 

micaretescas, talvez o referido embate seja a base fundamental da sugestão do presidente da 

Associação das Entidades Micaretescas. 

O jornal Feira Hoje fazia um discurso que aparentava um posicionamento a favor das 

agremiações micaretescas devido ao fato de realizar algumas denúncias do descaso do poder 

público com estas entidades, entretanto, a partir de uma leitura mais cautelosa podemos supor 

outras conclusões. Assim, segue um trecho do periódico Feira de Hoje: 

A falta de policiamento para isolar o local do desfile pelo menos em frente ao 

palanque, dificultando a visão do júri, prejudicando algumas escolas. Esta foi mais 



46 

 

 

uma prova de que o feirense não é preparando para este tipo de evento. O público 

que prestigiou o concurso sequer aplaudiu as escolas (FEIRA HOJE, 09/05/90, p. 4). 

 

A falta de espaço, de policiamento e de aplauso não poderiam justificar que os 

feirenses não eram preparados para este tipo de evento. Em primeiro lugar, foram os feirenses 

que organizaram, cantaram, sambaram e prestigiaram todos os folguedos micaretescos na Rua 

Direita, como eles não estavam preparados para um evento do qual eram os protagonistas?  

Em segundo lugar, mesmo com o espaço reduzido e ainda assim era necessário um 

policiamento para isolar a frente do palanque, isso demostra que houve uma quantidade de 

espectador para além do esperado pelos organizadores da festa, pelo menos em relação ao 

espaço reservado para o préstito. Por que motivo o poder público colocou estas agremiações 

populares com amplo público em espaço reduzido? Dando mais visibilidade a determinadas 

organizações micaretesca em detrimento de outras? Concluímos com isso que a escolha da 

Rua Conselheiro Franco fracassou. Decorre, dessas circunstâncias, mais uma indagação: por 

que as aludidas entidades não compartilhavam a mesma espacialidade praticada pelos trios 

elétricos? De um lado, o periódico diário que emprestava inúmeras páginas do seu jornal para 

divulgação da Micareta feirense, desde 1970 quando o jornal Feira Hoje foi fundado, não 

trouxe a resposta específica para tal questionamento. Por outro lado, o jornal Folha do Norte, 

que era e ainda é um periódico semanal, veiculou em suas páginas que a escolha da Rua 

Direita para o desfile das entidades micaretescas era decorrente de prática pela qual os trios 

elétricos não respeitavam o espaço e horário das referidas entidades.   

O desrespeito da cultura eletrizante resultou na diferenciação do espaço, o qual fazia 

parte de uma dívida que não deixa de ser histórica, pois os grupos formadores das escolas de 

samba, dos blocos afros e dos afoxés eram, em sua maioria, oriundos de bairros periféricos. 

Assim, as escolas de samba eram estas, Império Feirense, Escravos do Oriente, Unidos de 

Padre Ovídio, Marquês de Sapucaí, Juventude do Samba, Melindrosas do Sol, Malandros do 

Morro e Mocidade Feirense. Os blocos afros eram compostos por Moçambique, Feira África 

Axé, Zulu, Obá Mayê e Filhos do Congo. Por fim, os afoxés eram Axé Toriefã, Pomba de 

Malê e Filhos da Luz. No tocante as especificidades das três categorias micaretescas é 

importante colocar que as Escolas de Samba mantinham o samba-enredo como um elemento 

cultural marcante além de outros; os Blocos Afros sustentavam o reggae e o samba-reggae e 

os Afoxés tinham o ijexá como uma base fundante para a sua existência, porém, todos 

representavam a cultura negra feirense e dialogavam com aspecto da cultura nordestina, tal 

como, o xote e o forró, que foram temas de inúmeras escolas de samba, em 1990, em 

homenagem a Luis Gonzaga, mas retomaremos esse ponto mais adiante.   
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Com isso, o redator do jornal Feira Hoje insistia em dizer que não havia espaço na 

Micareta para o préstito das escolas de samba, blocos afros e afoxés. Sendo assim, em suas 

palavras:  

Ficou comprovado mais uma vez que não há espaço para as escolas de samba na 

micareta. Além de não haver policiamento para isolar a área do desfile, apesar de ter 

sido solicitado pela comissão organizadora, vários veículos ficaram estacionados na 

rua Conselheiro Franco e as entidades dispersaram logo depois de passar em frente 

ao palanque, e não na rua Hermínio Santos, como estava previsto (FEIRA HOJE, 

09/05/90, p. 5). 

 

 

Observa-se então, que o redator fez uma crítica ao poder público pelo seu descaso com 

as escolas de samba, o que de certa maneira é positivo do ponto de vista cultural. Mas, 

podemos sugerir também que, ao invés do aludido redator especular outro espaço como 

alternativa de solucionar o “problema” e, além disso, sugerir que a esfera municipal atende-se 

a solicitação da organização do desfile das referidas entidades, o redator, simplesmente, 

ofereceu o seu discurso para atestar que “não há espaço para as escolas de samba na 

micareta”. Já a presença de automóveis na Rua Direita, ressalta ainda mais a ausência do 

poder público e o modo como esse distribuiu os espaços para as práticas micaretescas. Tudo 

isso somado a maneira pela qual a mídia anunciava suas notas jornalísticas sobre os préstitos, 

terminava propagando a negação do espaço para aquelas agremiações inserida no mencionado 

desfile.  

Além disso, o redator do jornal Folha do Norte trouxe outro posicionamento com 

relação a estas entidades. Para ele a escolha da Rua Direita para o préstito das entidades 

micaretescas foi uma iniciativa da Setur e dos representantes da Associação Micaretesca, cuja 

finalidade era impedir que ocorresse aquilo que vinha acontecendo, ou seja, o desrespeito dos 

trios elétricos que terminavam sempre invadido o espaço e o horário das escolas de samba, 

blocos afros e afoxés. Em suas palavras:  

O concurso oficial organizado pela Setur, este ano será realizado na Rua Conselheiro 

Franco (Rua Direita), para evitar a invasão do espaço destinado a essas agremiações 

pelos trios-elétricos, o que já se tornou uma praxe na micareta feirense, apesar do 

esforço da Setur para conter essa situação (FOLHA DO NORTE, 07/04/90, p. 3).  
 

O “esforço da Setur para conter essa situação” é entendido aqui como uma espécie de 

pseuda resolução, pois ao invés de resolver de fato a questão do desrespeito dos trios elétricos 

para com as demais entidades micaretescas, a Setur terminou criando outra situação de 

descaso com tais entidades. 

Adiante examinamos mais um fragmento jornalístico do periódico, Feira Hoje, sobre o 

desrespeito praticado pelas agremiações micaretescas. De um lado, houve uma falta de 
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respeito por parte da organização dos desfiles das escolas de samba, blocos afros e afoxés, 

visto que uma parte da Comissão Julgadora não chegou no horário definido pela organização, 

desse jeito, atrapalhou o préstito das escolas de samba. Fazendo com que os demais 

participantes ficassem a esperar e, além disso, atrasou a programação posterior ao desfile. Por 

outro lado, teve uma falta de respeito também por parte destas entidades, uma vez que, essas 

entraram para desfilar na terça-feira, ou seja, fora da programação, visto que ficou definido 

para acontecer no domingo o préstito das oito escolas de samba, primeiro e segundo grupo, e 

na segunda-feira o desfile dos blocos afros e dos afoxés. Sendo assim, o redator do jornal 

Feira Hoje, fomentou ainda mais a sua aversão pelas referidas agremiações. Segundo o 

redator Dimas Oliveira:  

A alternativa do palco da praça da Bandeira foi criada para dar sustentação ao 

desfile das escolas de samba, blocos afros e afoxés – entidades assumidamente 

indigentes e insistentes que já deveriam ter acabado em Feira de Santana, pois nada 

representam ou acrescentam. Na terça-feira, toda a programação do espaço foi 

prejudicada pela invasão dessas entidades que resolveram atrapalhar os shows 

programados. O pessoal da Setur ficou impotente e não conseguiu contornar o 

problema criado, que deixou irritado a todos, principalmente ao público que estava 

ali para ver as bandas Segredo Musical, Preces – com Selma Magalhães –, Mente 

Livre e Fogo Baiano e foi desrespeitado (FEIRA HOJE, 10/05/90, p. 3). 

 

Palavras como “indigentes e insistentes que já deveriam ter acabado”, ressaltam ainda 

mais a posição do redator em relação a estas entidades. Entretanto, muito me parece que a 

prática de subversão do lugar, por parte do grupo que ocupou o referido espaço na terça-feira, 

o qual representava uma reivindicação daquilo que havia sido negado pelo atraso da Comissão 

Julgadora no dia anterior e por prática de trios elétricos em anos anteriores. A questão do 

atraso, por parte da Comissão julgadora, gerava muita insatisfação, já que algumas entidades 

desfilavam, às vezes, durante a madrugada conforme analisou Braga (2008). Por isso que 

entendemos a referida ocupação enquanto uma operação tática de contestação do espaço. 

Além do mais, compreendemos que o posicionamento do jornal Feira Hoje é desvelado 

porque em nenhuma de suas matérias foram expostos os episódios que as referidas 

agremiações haviam sofrido desrespeito no dia anterior por causa do atraso, muito pelo 

contrário, estas entidades foram apresentadas enquanto indigentes. No entanto, a Folha do 

Norte registrou em suas páginas que “a invasão dos trios elétricos que em anos anteriores 

sempre desrespeitaram o horário do desfile dessas entidades de forma acintosa, como se 

apenas eles (os trios) existissem” (FOLHA DO NORTE, 05/05/90, p. 3), com isso, analisamos 

que, as práticas de descumprimentos da ordem do lugar, sejam por parte da Comissão 

Julgadora, sejam por parte dos trios elétricos, eram costumeiras. Por fim, posteriormente ao 

que foi exposto neste subitem, sobre as espacialidades da Micareta e a particularidade inerente 
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a folia de Momo, em Feira de Santana, agora é relevante pontuar o uso do espaço micaretesco 

através de práticas circulares.    

 

3.2 As circularidades do espaço festivo 

 

 

Houve práticas circulares na Micareta feirense de 1990, representadas das mais variadas 

maneiras. Uma dessas práticas dizia respeito à decoração do sítio da folia que representou 

elementos da dita cultura oficial intrínseca com a cultura popular, pois fazia referência aos 

“fundadores” da Micareta, que por sua vez eram todos pertencentes à elite feirense; outros 

sujeitos considerados, pelo jornal, enquanto “figuras folclóricas”, sendo aquelas mais 

próximas das práticas populares e tantas outras consideradas como artistas feirenses. Houve 

também prática micaretesca que fez alusão ao “Cruzeiro de Zélia”, mostrando que o bloco 

popular “Lá vem elas” levou para a sitio da folia a sua leitura de mundo através de práticas 

micaretescas, uma vez que, tal entidade momesca propôs enquanto tema de 1990, uma 

temática atrelada ao contexto econômico e político brasileiro, já que a cultura popular 

coexistia com a dita cultura oficial representada pela esfera do Estado Nacional. Visto que 

“cruzeiro” correspondia a moeda brasileira e Zélia Cardoso de Melo, a Ministra da Economia 

do Governo Fernando Collor de Melo do mencionado ano. O bloco “Lá vem elas” era de 

cunho cômico e pode ser entendido enquanto “polissêmico”
42

, pois a sua fantasia possuía 

mais de um significado, uma vez que eram homens travestidos com roupas feminina que fazia 

alusão, em alguma media, as vestes da Ministra Zélia Cardoso, porém, de maneira cômica e 

satírica. Por fim, são expostos alguns relatos sobre práticas de subversão da ordem do lugar. 

Edicarla dos Santos Marques
43

 (2016) analisou algumas práticas carnavalescas na 

cidade de Amargosa, Bahia, durante os anos de 1940 a 1980. Uma dessas práticas era 

realizada por “Blocos Críticos” e por grupos carnavalescos compostos de homens travestidos 

ou por mulheres travestidas, ambos satíricos. O “Lá vem elas” era um grupo micaretesco de 

Feira de Santana que apresentava uma dada semelhança com as práticas amargosenses, tais 

como aquelas referentes aos grupos críticos, os quais faziam uma denúncia social dentro do 

campo da representação festiva. Sendo assim, o “Lá vem elas” era composto por homens 

travestidos, com viés crítico da realidade sociocultural então existente em Feira de Santana.  

                                                           
42

 Assim como Burke (1989, p. 215) utilizou o conceito de polissêmico para pensa o Carnaval enquanto tal.  
43

 Ver o texto de Marques (2016), “Os carnavais de Amargosa: pranchas, cordões e blocos”, presente na obra 

“Cidades interioranas da Bahia: modernidade, civilidade e sociabilidades”. A qual foi organizada por Rinaldo 

Cesar Nascimento Leite, Aline Aguiar Cerqueira dos Santos e Miranice Moreira da Silva (2016). 
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A decoração do sítio da Micareta correspondia uma prática inerente ao espaço festivo 

que não podemos deixar de observá-la. Essa prática micaretesca foi realizada pelo poder 

público, o qual é compreendido aqui como representante da cultura oficial. Dessa maneira, foi 

aprovada por sugestão da Setur uma decoração composta pela iluminação e outros adereços 

colocados nos postes, para “abrilhantar ainda mais a folia”, segundo o discurso jornalístico tão 

vigente em 1990. Assim, ficou definido pelos organizadores e executado pelo setor de 

iluminação pública, a tarefa de colocar sete mil lâmpadas coloridas formando os nomes de 

alguns foliões considerados pela cultura oficial como os fundadores da Micareta, tais como: 

Oscar Marques, Manoel de Emília e João Bojô. Além desses, foram homenageadas algumas 

personalidades, denominada pelo discurso da mídia como “folclóricas”, mas eram sujeitos 

cada vez mais engajados na folia como Mestre Muritiba e Helena do Bode. Enfim, o jornal 

Feira Hoje hierarquizou os sujeitos enquanto “figuras folclóricas”, outros com o prestígio de 

serem “os fundadores” do festejo micaretesco, já os demais, que também foram celebrados 

pela intervenção da cultura dita oficial no espaço da festa momesca de 1990, como os artistas 

pertencentes à cena cultural feirense, tais como: Timbaúba, Tonho Dionorina, Juracy Dórea, 

Charles Albert, Pedro Roberto, Dadinho, Caboquinho
44

 e tantos outros que foram 

homenageados pela Setur, porém, dentro de uma perspectiva cultural bem definida como 

“Fundadores da Micareta”, “Figuras Folclóricas” e “Artistas Feirenses”. 

A respeito daqueles sujeitos proclamados na folia momesca feirense de 1990, é 

necessário examiná-los enquanto sujeitos ligados a Micareta de forma direta ou indireta. 

Oscar Marques ou Oscar Tabaréu
45

 foi considerado um dos foliões cofundador da Micareta, já 

que fez parte daqueles inconformados com o Carnaval frustrado de 1937, consequentemente, 

por aspectos já mencionados no capítulo anterior desde trabalho monográfico. Oscar Tabaréu, 

Manoel da Costa Ferreira (Maneca), Antônio Garcia, redator do jornal Folha do Norte daquela 

época, e outros sujeitos formaram uma Comissão Carnavalesca em 1937, a qual propôs e 

realizou três dias festivos. Além disso, Oscar Tabaréu também participou da vida política 

feirense e do Estado da Bahia, pois se elegeu Vereador de 1963 até 1967 pelo Partido Social 

Democrático - PSD e depois ele foi eleito Deputado Estadual pelo Movimento Democrático 

Brasileiro – MDB de 1967-1971 e reeleito, ainda pelo MDB de 1971-1975. Oscar enquanto 

empreendedor foi o proprietário da Rádio Cultura, sócio-diretor da Empresa de Transporte e 

Comércio Ltda, representante da Brahma e pecuarista. Portanto, o Tabaréu era bem articulado 

                                                           
44

 Ver Jornal Feira Hoje. 31/03/90, p. 4. 
45

 Ver Almeida (2000). 
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no âmbito sociocultural, político e econômico, visto que ele fazia parte dos grupos de 

empresários e político feirense. 

Manoel da Costa Ferreira ou simplesmente “Maneca”
46

, responsável pelo nome do 

atual circuito da Micareta: “Circuito Maneca Ferreira”, foi o orador oficial da Filarmônica 

Vitória, além de ser, Pintor, Escultor, Desenhista e Teatrólogo. Outro nome homenageado foi 

o senhor Manoel de Emília, fundador do cordão “As Melindrosas em 1929”
47

, vale dizer que 

desse cordão emergiu enquanto dissidente o “Flor do Carnaval”, instituída por João Bojô em 

1937. Cabe ressaltar que um dos homenageados na micareta de 1990, não gozou dessa 

representação, posto que Oscar Tabaréu foi sepultado em 26 de março de 1990, aos 77 anos
48

.    

Entre as duas figuras denominadas pela mídia impressa como “folclóricas” foram 

homenageadas pela iluminação da festa momesca de 1990, uma era do Mestre de capoeira 

Muritiba e a outra Helena do Bode. A última era dona de um Terreiro de Candomblé no 

Bairro da Rua Nova. Nordestino (1980), autor do cordel “Vida e morte de Helena do bode” 

fez uma homenagem a esta ialorixá. Segundo Nordestino:  

E ela se vestia toda/ De anáguas e colares/ Saia, rendas e torço/ Despertando os 

olhares/ Dançando com todo dengo/ E puxando os cantares. 

Helena morreu agora/ Com 46 anos/ Em São Bernardo do Campo/ Que não é solo 

baiano/ Pois foi ali em São Paulo/ Onde foi comprar uns panos 

Se deu falecimento/ Após o mês de novembro/ Novecentos, setenta e nove/ Dia 5 de 

dezembro/ O seu coração parou/ Cabeça, tronco e membros (NORDESTINO, 1980, 

p. 9-10).      

 

Essas três estrofes fazem referência às vestimentas de Maria Helena de Andrade ou 

Mãe Helena, à maneira de dançar, de puxar o canto e mesmo o dia e local do seu falecimento. 

A ideia de puxar o canto é uma das características do Candomblé, do Ijexá e das rodas de 

Capoeiras. Outra característica não menos importante, das referidas práticas culturais e 

religiosas, é a maneira pela qual realizavam os seus ritos, através de um circulo, bem como: 

roda de capoeira, roda de samba, roda de Candomblé e tantas outras manifestações de formato 

circular, com suas práticas marcadas pela presença da circularidade de movimento no espaço 

praticado.    

Feito essa exposição a respeitos dos primeiros grupos homenageados por práticas 

micaretescas através do espaço ornamentado em prol da folia , assim como, os “fundadores da 

Micareta”, que eram formados por jornalistas, políticos e empresários feirenses, os quais 

faziam parte, pelo menos em 1990, de um grupo que, por sua vez, eram aqueles que “podiam 
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 Nesse sentido ver Santa Barbara (2007) e Almeida (2000). 
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 Com relação à fundação do cordão “As Melindrosas em 1929” ver Santa Barbara (2007). 
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 Foi noticiado no jornal Feira de Hoje um texto bibliográfico em 27 de março de 1990. 
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pagar” para brincar a Micareta. Além do mais, é necessário postular que houve uma brecha na 

decoração da festa, analisada neste texto enquanto uma prática cultural dinâmica. Visto que a 

cultura defendida pelos representantes municipais enquanto oficial, estava intrínseca com a 

cultura popular. Mesmo com a percepção da existência de fronteira entre essas duas culturas 

devido ao tratamento diferenciado dado pela própria homenagem e pelo enunciado 

jornalístico. Pois, quando à mídia local veiculou em suas páginas que aquelas duas 

personalidades, Mestre Muritiba e Maria Helena, eram figuras “folclóricas”, seja de forma 

consciente, seja inconsciente, não deixou de estabelecer uma dada hierarquia entre os 

“fundadores da micareta” e os demais representantes da cultura popular feirense em 1990. 

Contudo, ao trazer estes elementos oriundos da cultura popular feirense para o circuito oficial 

da folia, a organização da micareta estabeleceu um diálogo entre a cultura oficial e a popular. 

Uma vez que, Mestre Muritiba e Maria Helena, eram sujeitos históricos com uma dada função 

social importante dentro da cultura popular feirense, respectivamente, um Mestre de Capoeira 

e a uma Ialorixá nagô.  

Josivaldo Pires de Oliveira (2010), em sua tese de doutorado, analisou as práticas de 

repressão policial aos candomblés feirenses durante o ínterim de 1938 a 1970. Esse autor 

examinou através do romance histórico de Juarez Bahia, “Setembro na Feira” (1986), que os 

personagens que faziam parte da aludida literatura correspondiam a sujeitos reais pertencentes 

ao contexto da cultura popular feirense. À guisa de exemplo, há uma personagem em 

“Setembro na Feira”, segundo Oliveira, chamado de “Nena do Bode”, uma ialorixá cuja 

atribuição conferido por Juarez Bahia a ela, foi compreendida por Oliveira (2010) enquanto 

uma homenagem direcionada a “Helena do Bode”, visto que ambas eram do “bode”, “goda”, 

ialorixá  e “praticante” do Candomblé de “nação nagô”. Com apenas uma distinção: “Nena do 

Bode”, na ficção literária, possuía um terreiro no “Alto do Cruzeiro”, enquanto Helena do 

Bode tinha o seu terreiro de fato no bairro da Rua Nova, mas que ainda assim, são bairros 

fronteiriços um do outro. Com isso, a importância de Maria Helena de Andrade (Helena do 

Bode) está associada a um dos terreiros de Candomblé feirense mais importante deste 

município, já que ela foi reconhecida, literalmente, por Nordestino (1980), por Bahia (1986) e 

pela Micareta (1990). Do ponto de vista histórico “Helena do Bode” foi citada por Oliveira 

(2010), por Santa Barbara (2007), por Braga (2008) e tantos outros pesquisadores e 

pesquisadoras.  

Braga (2008) examinou a ialorixá, “Mãe Socorro”, fundadora da escola de samba 

“Escravos do Oriente” e de um terreiro de candomblé na Rua Nova, conforme já dito, em que 

ela vivia cercada de autoridades políticas deste município, de Colbert Martins (pai) até 
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Francisco Pinto (Chico Pinto), vários políticos frequentavam os Candomblés. Com isso, 

podemos supor que tais políticos poderiam ter, em certa medida, participados de outros 

terreiros sagrados, pelo menos os de maior visibilidade, incluindo o terreiro de Maria Helena 

de Andrade (Helena do Bode). E, como tal, vale ressaltar que, os festejos micaretescos 

feirenses tinham a presença marcante do Candomblé, através das escolas de samba, dos 

afoxés e dos blocos afros, com suas danças, vestimentas, musicalidades e a instrumentação. 

Com isso, podemos concluir que a homenagem realizada para Helena do Bode, no circuito 

oficial, estava vinculada, justamente, a relação circular entre as diversas culturas feirenses. 

Mesmo que a presença de sujeitos políticos, pertencentes à elite feirense, em Candomblés 

possa significar a procura de visibilidade política na cultura popular, ainda assim, não 

podemos negar a existência de uma relação dinâmica entre as culturas deste município. Com 

relação a essas práticas culturais intrínsecas a religiosidade do Candomblé:  

A religiosidade e a musicalidade dos atabaques, agogôs e xequerês. Essas são as 

duas características principais dos afoxés, também chamado de „candomblés de rua‟. 

Estas entidades carnavalescas são manifestações artístico-culturais que têm origem 

nos espaços sagrados de religiosidade negra, os terreiros de candomblé, com sua 

música ritualística, seus instrumentos próprios e suas vestimentas e danças. Com 

roupas coloridas fazendo referência aos orixás, cantigas em iorubá, instrumentos de 

percussão e danças no ritmo do ijexá, os afoxés são considerados as primeiras 

entidades negras a desfilarem no Carnaval. Assim como ocorre em rituais do 

candomblé, o ritmo é marcado por uma figura de destaque que incita o grupo 

puxando uma canção, com os demais respondendo prontamente (CARNAVAL 

OURO NEGRO, 2009, p. 25).
 
        

 

Esse excerto foi extraído da obra “Carnaval Ouro Negro”, que levou o título do 

próprio projeto do qual esta obra é proveniente. Posto no presente trabalho monográfico para 

demostrar que as práticas concernentes nas ruas feirenses pelas escolas de samba, pelos 

blocos afros e pelos afoxés, estavam em consonância com a musicalidade, com as cores 

utilizadas para ornamentar os carros alegóricos e com as vestimentas dos integrantes das 

entidades momesca tão presente no fragmento anterior. A partir das fontes aqui apontadas, 

podemos constatar estes elementos culturais tanto nas temáticas como nas letras dos poemas 

dos afoxés. À guisa de exemplo, na Micareta de 1990, o “Afoxé Pomba de Malê” desfilou 

com o tema: “A Deusa da Tempestade: A Impetuosa Iansã”, já o “Afoxé Filhos da Luz” 

desfilou com a temática e música: “Ogum, Deus Redentor”, de autoria de Anunciação, Dona 

Nem e Luis Caetano
49

, ou seja, representando assim, a cultura negra feirense que, por sua vez, 
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 Ver o periódico Feira Hoje publicado no dia 05 de maio de 1990, cuja matéria intitulada, “16 entidades 

participarão de concursos na micareta”, páginas 2. 
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eram procedentes do Candomblé e foram apresentadas na Rua Direita em 1990, no geral, 

pelas escolas de samba, pelos blocos afro e pelos afoxés.      

A ornamentação da folia apresentou suas características polissêmicas e difusoras de 

uma leitura equivocada com relação aos símbolos da cultura negra feirense. Pois, as entidades 

como escolas de samba, blocos afros e afoxés resistiram aos tipos de significações que 

colocavam os seus maiores representantes enquanto “figuras folclóricas”. Essas entidades 

utilizavam-se das múltiplas maneiras de fazer festa, visto que as escolas de samba eram 

oriundas das batucadas da década de 1950 e os afoxés carregaram em seu desfile, tal qual um 

“Candomblé de rua” representando, assim, o sentido do afoxé.  

Outro detalhe a respeito da decoração do circuito festivo foi o fato da organização 

micaretesca ter colocado nos postes de eletricidade um banner com o slogan “Micareta da 

Lambada”. Este slogan é entendido aqui como uma tentativa da organização da festa impor, 

enquanto tema, este gênero musical em detrimento dos demais. Qualquer outro tema musical 

poderia ter sido aceito por parte dos grupos que compunham a festa momesca, uma vez que, a 

lambada foi bastante criticada, antes, durante e depois do reinado de Momo. À guisa de 

exemplo, podemos sugerir alguns temas para a “Micareta 90”, a partir das análises realizadas 

através de enunciados de matéria jornalística, tais como: a “Micareta das Transformistas”, 

“das Baterias dos Afro-baianos”, do “Cruzeiro de Célia”, dos “Camarotes”, da “Copa”, dos 

“Rastas”, dos “Filhos de Gandhy”, do “Bye, Bye, Lambada” e tantos outros slogans possíveis. 

Contudo, é necessário questionar se a “Micareta 90” foi da “Lambada” ou do “Cruzeiro de 

Zélia”? 

A micareta não foi da lambada. Durante os cinco dias de festa, os foliões, é verdade, 

se roçaram, corpo a corpo, com toda a sensualidade que a dança provoca e estimula. 

Mas não foi somente a lambada, nem houve uma estrela única na constelação das 

danças. Teve o samba-reggae, o ijexá, o merengue e tantos outros ritmos e danças 

que fazem do baiano um dançarino em potencial. O importante era mexer o corpo, 

com malícia, sedução, sensualidade. Não importava o rótulo. Afinal, até mesmo o 

xote, o baião, o galope e o rock, tão distintos e tão pouco afins com festas 

momescas, estiveram na ordem do dia durante os festejos, que transcorreram em 

clima de tranquilidade, com muita animação, alegria – nos clubes, nas ruas, nos 

desfiles – e sobretudo com pouca violência (FEIRA HOJE, 09/05/90, p. 1). 
 

O excerto demostra a diversidade musical e de dança então existente na cultura 

feirense. Nesse sentido é importante salientar que o samba era mais marcante nas escolas de 

samba, o samba-reggae estava mais presente nos blocos afros, o ijexá enquanto rito e dança 

era mais peculiar nos afoxés, já o xote e o baião foi praticado na Rua Direita pela “Escola de 

Samba Marquês de Sapucaí, fundada em 1979 e pertencente ao primeiro grupo, que desfilou 

com o tema e o samba-enredo, “Tributo a Luiz Gonzaga”, de autoria de Amâncio da Bahia e 
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Roque Sena. Além de outros ritmos que vieram de fora, mas que foram aceitos, em alguma 

medida, pela folia micaretesca mais do que a lambada. Igualmente, o trecho jornalístico nos 

mostra também a pluralidade de espaços pertencente à folia como clubes, ruas e préstitos, 

todos, possuíam diferentes práticas micaretesca, respectivamente, a festa realizada em clubes, 

correspondia um lugar estático e fechado ao publico, de modo geral, em virtude do acesso a 

este espaço ser restrito aos associados e aqueles que “podiam pagar”. Nas ruas a festa 

apresentava mais circularidade cultural do que os espaços fechados, dado que os clubes 

recreativos também traziam seus blocos para a Avenida Getúlio Vargas, mesmo com limites, 

já que o seu espaço eram demarcados por cordas. Mesmo assim, mantinham um diálogo 

direto com a cultura popular feirense, pois estavam praticando aquilo que por excelência 

pertencia a cultura popular: as ruas que foram disputadas desde o Entrudo, mas que ainda 

assim, resistiram as transformações inerentes as disputas e a própria ação do tempo. Por fim, e 

ainda sobre o trecho textual anteriormente citado, os desfiles  representavam a existência do 

préstito de Momo, das escolas de samba, dos blocos afros e dos afoxés, que empreendiam 

relações circulares em consequência de trazerem para as ruas deste município, a cultura 

popular e negra feirense , a qual, como já dissemos, era intrínseca ao Candomblé e demostrou 

a sua força cultura para o público de modo geral. Afinal, houve divergência espacial 

correspondente às múltiplas maneiras de fazer festas por grupos micaretescos que, 

constantemente, faziam um lugar se tornar espaço.        

Sobre o “Cruzeiro de Zélia” é importante frisar que este termo fazia referência a então 

ministra da economia do Governo Fernando Collor de Mello, responsável pelas medidas 

econômicas que estavam regendo o Estado Brasileiro, naquela época. Como essas medidas 

impactaram a Micareta deste período, acabou sendo um tema óbvio para esta festa. Afinal, 

essa temática foi percebida pelo bloco “Lá vem elas”, visto que esse grupo micaretesco 

praticou o espaço da folia com viés satírico da realidade socioeconômica brasileira, baiana e 

feirense. A dimensão sátira estava relacionada aos deboches de homens travestidos que pode 

ser entendido a partir do próprio trocadilho dos termos “Cruzeiro de Zélia”. 

O “Cruzeiro de Zélia” impactou na espacialidade da folia momesca feirense. Em 4 de 

abril de 1990
50

, a Setur anunciou a redução do espaço para a realização da Micareta. Dessa 

maneira, houve uma alteração no percurso da festa, o qual ficou limitado a Avenida Getúlio 

Vargas para os desfiles dos trios elétricos e o carro alegórico conduzindo o reinado de Momo 

                                                           
50

 Ver a noticia do Feira Hoje, em 04 de abril de 1990.  



56 

 

 

e a Rua Conselheiro Franco para as escolas de samba, blocos afros e afoxés. A partir de então, 

começa a disputa mais acirrada pelos espaços da festa. 

Com as últimas definições, em relação à quantidade de trios, de shows, de ruas 

inseridas no circuito da Micareta, dos blocos, das escolas de samba e dos afoxés, 

respectivamente, foram vinte e cinco trios elétricos, dos quais quinze foram contratados pela 

Setur, sendo que os demais foram contratados pelos blocos, empresários e políticos da cidade. 

Vinte e oito shows nos dois palcos fixos, um na Rua Castro Alves e outro na Praça da 

Bandeira, no primeiro ocorreram apresentações durante todos os dias festivos e no segundo 

que, de certa forma, correspondia uma novidade neste ano (1990), teve shows no sábado e na 

terça-feira, porque domingo e segunda, no mesmo local, foi à vez das escolas de samba, 

blocos afros e afoxés, já que o mesmo palanque serviu de apoio para a Comissão Julgadora do 

desfile das aludidas entidades micaretescas. É preciso ressaltar que houveram outras 

apresentações nestes dias, porém, após o referido desfile. Nove ruas ao todo fizeram parte da 

festa momesca, além disso, oito escolas de sambas, seis blocos afros e três afoxés tomaram 

conta do espaço festivo. Nesse sentido, segundo o redator do jornal Feira Hoje: 

A festa não fica restrita aos locais por onde passam os trios elétricos, as escolas de 

samba e entidades afro-baianas. Em todas as transversais que desaguam no sítio da 

folia, como a avenida Senhor dos Passos e as ruas J.J Seabra, Visconde do Rio 

Branco, Barão de Cotegipe, Castro Alves, Marechal Deodoro e Comandante Almiro, 

serão instaladas quase 400 barracas para a venda de comidas, bebidas e lanches 

(FEIRA HOJE, 01/05/90, p. 4) 

 

A exposição destes elementos é apenas para exemplificar, pois se examinássemos cada 

entidade micaretesca (escolas de samba, blocos afros e afoxés), terminaria redigindo um 

capítulo para cada uma delas, já que seria necessário esmiuçá-las da sua fundação até o folião 

que estavam presente no decorrer de cada período. Dito isso é importante sinalizar que, para o 

presente trabalho monográfico, é necessário que analisássemos os espaços pelos quais se 

movimentavam estas entidades. Pois, o trecho da matéria jornalística citado acima expõe 

quais ruas e avenida, fizeram parte da Micareta de 1990. Assim como a Avenida Getúlio 

Vargas enquanto um “rio” com o curso circular e as demais ruas os seus afluentes. A Rua 

Conselheiro Franco para o desfile das entidades micaretesca, os dois palcos fixos (Praça da 

Bandeira e Rua Castro Alves) e a quantidade de barracas instaladas no sítio da folia. 

Compondo assim as espacialidades da festa.  

Já que a preocupação desse trabalho é com o espaço, levando em consideração o 

conceito de Michel de Certeau (2014), então examinarei um fragmento do texto jornalístico 

em que as barracas do sítio da folia foram entendidas como “obstáculos” instalados no trajeto 

dos trios. Segundo o redator:  
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Micareta é uma festa de circulação. Mas a circulação ficou comprometida com o 

grande número de barracas e sem acessos entre elas. [...] A inflação de barracas foi 

tão grande que até os trios elétricos tinham dificuldades de fazer a volta na praça 

João Pedreira, colocando em risco os foliões espremidos no meio da multidão 

(FEIRA HOJE, 09/05/90, p. 7).  

 

A “festa de circulação” pressupõe um movimento necessário para a existência de um 

espaço que consoante ao fragmento era praticado por barraqueiros, foliões e trios elétricos. 

Mas toda a redução de espaço da Micareta concebida de última hora pelo Poder Executivo 

municipal causou este problema. Uma competição que no âmbito nacional foi reduzida pelo 

pacote de medida econômica, “Plano Brasil Novo”. Já na esfera municipal houve falta de 

planejamento, pois à medida que se reduz um determinado espaço, logicamente deveria 

pensar outras estratégias para comportar os grupos praticantes deste espaço. Outrossim, 

apontava para um estudo técnico realizado pelo arquiteto Marcos Miranda, o qual indicou a 

capacidade de instalar 199 barracas no espaço da folia
51

, todavia foram instalado quase que 

400 barracas, mesmo depois de ter a sua espacialidade reduzida devido a conjuntura 

econômica contemporânea àquela época. Além do mais, podemos compreender a partir do 

citado fragmento que, a preocupação do enunciador foi com a circulação dos trios elétricos e 

não com as demais categorias populares imersas naquele contexto festivo.     

Com isso, para Certeau à medida que escrevemos sobre algo, estamos de certa maneira 

fazendo “relatos de espaços”. Quando narramos sobre dada sociedade a qual se encontra em 

movimento no espaço praticado, estamos transformando lugar em espaço e vice e versa. 

Conforme Certeau: “Os relatos efetuam portanto um trabalho que, incessantemente, 

transforma lugares em espaços ou espaços em lugares. Organizam também os jogos das 

relações mutáveis que uns mantêm com os outros” (CERTEAU, 2014, p. 185).  

Assim, os limites de qualquer espaço estão em virtude das proibições e das permissões 

nele imposto, as quais permitem que um dado lugar se torne um espaço controlado e ao 

mesmo tempo estabelece suas fronteiras. Com o espaço da Micareta não foi diferente, houve 

fronteiras que foram perpassadas por praticantes dessas espacialidades, já que a mídia local 

veiculou alguns alertas a respeito do cuidado que o folião tinha que tomar durante a festa. 

Consoante a isso foi divulgado no jornal Feira Hoje, no dia 3 de maio de 1990 uma lista de 

proibições: 

Para quem vender bebida alcóolica as pessoas já embriagadas, doentes mentais ou 

menores de 18 anos, a Secretaria de Segurança Pública promete prisão por infração 

da Lei das Contravenções Penais. Portar armas também é proibido, mesmo para as 

pessoas que dispõem da licença, pois no período o porte legal será suspenso. Usar 

máscaras (seja na rua, em clubes ou restaurantes), nem pensar. A proibição vale 
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também para lança-perfumes, talcos, e até mesmo trajes indecorosos “de evidência 

grave ao pudor público”. Os cuidados do folião devem se estender à escolha da 

fantasia, que não pode imitar fardas das Forças Armadas ou vestes de autoridades 

religiosas (FEIRA HOJE, 03/05/90, p. 4). 

 

Os limites demostrados no excerto pressupõem uma organização de um lugar, ou seja, 

são as regras do jogo social entre aqueles que vão participar, que vão se reunir em prol do 

desejo de divertimento enquanto prática micaretesca. Mas, mesmo com os alertas veiculados 

na imprensa a respeito destas proibições, que de certa maneira é constitucional, observou-se 

que nem todas foram cumpridas pelos foliões, particularmente sobre a proibição do porte de 

armas de fogo dentro do circuito da festa, em detrimento disso, foi notificado no periódico – 

Feira Hoje – que “Ladrões são baleados na Getúlio Vargas
52

”, no inicio da noite de segunda-

feira de Micareta.  Isso aconteceu a partir de uma tentativa de assalto frustrada, porque a 

suposta vítima do assalto reagiu com alguns disparos de arma de fogo colocando a vida de 

vários foliões em risco.  

Colocando-nos então diante de uma prática transgressora do lugar, pois se o lugar é 

uma ordem, essa foi alterada por dois praticantes que fizeram deste lugar um espaço. Mesmo 

em condições adversas, socialmente, os referidos foliões não deixaram de ser praticantes 

daquela espacialidade momesca. Vejamos, se esse limite foi alterado colocando em risco as 

várias vidas ali presentes, no momento que ocorreu os disparos de arma de fogo, o que 

podemos dizer das demais proibições? A título de exemplo, houve um folião que “se enfaixou 

da cabeça aos pés, com ataduras e ficou tal qual uma múmia. Na mão trazia um cartaz: 

“Vamos viver sem violência” (FEIRA HOJE, 09/05/90, p. 10). Essa fantasia, além de 

corresponder à outra espécie de subversão do limite do lugar, visto que é vedado o anonimato 

(proibido o uso de máscaras), constituía também uma intervenção simbólica dentro desta 

espacialidade que, por sua vez, fazia oposição a violência então existente na festa micaretesca. 

Porém, com significado diferente para pessoas diferentes, visto que podemos perceber que o 

sujeito enfaixado pode ser associado a figura de uma múmia, mas a ideia de está enfaixado 

simbolizava a consequência da violência desnecessária ao folguedo e não uma espécie de 

“além-mundo”.  

Em outro sentido, um pelotão do Centro de Operações Policiais (Ceop) praticou de 

maneira equivocada as espacialidades da festa. Entraram no sítio da Micareta dando pancadas 

nos foliões e realizando diversas prisões, ao ponto de chegar ao conhecimento de outra 

                                                           
52

 Título de uma das matérias divulgada no jornal Feira de Hoje, em 09 de maio de 1990. 
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guarnição da polícia militar, mas que ainda assim, os agentes do Ceop não respeitaram a 

guarnição. Dessa maneira, segundo o redator do jornal Feira Hoje: 

A situação chegou a tal ponto que o juiz José Landim teve que intervir na situação, 

para que fosse cessada a pancadaria, pois nem mesmo a interferência da imprensa e 

de outros policiais adiantou. Mas, a confusão criada pelos agentes do Ceop não 

parou por aí, pois até mesmo com a Polícia Militar eles criaram problemas.  

Um dos agentes, cuja identidade não foi fornecida, estava no centro da cidade e foi 

abordado por policiais militares, que encontraram um revólver. O agente, segundo as 

informações se negou a se identificar e a entregar a arma e, em meio à confusão a 

arma disparou e atingiu duas pessoas, embora os ferimentos tenham sido leves 

(FEIRA HOJE, 09/05/90, p. 12). 

 

Podemos interpretar o excerto como um conjunto de operações táticas que alteraram 

aquilo que constituía o espaço controlado da festa momesca. Já que pessoas andaram portando 

armas de fogo de maneira ilegal, ao ponto de dois praticantes da folia ter sido alvejados por 

agentes que deveriam protegê-los de qualquer infortúnio. Com isso, podemos inferir que a 

espacialidade da Micareta feirense de 1990, foi experienciada de diversas maneiras, por várias 

categorias populares e pelos detentores do poder simbólico instituído tanto na esfera estadual 

como na municipal. Grupos que levaram alegria, mensagem de paz ou protesto social através 

da arte afro-baiana e do deboche de blocos satíricos. Enfim, houveram aqueles agentes 

soteropolitanos subordinados ao Ceop, que propagaram a violência entre guarnições policiais 

e contra o folião, que tiveram seus corpos surrados, presos e feridos por armas de fogo.    

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

 

Primeiramente, a respeito das diversas maneiras de apropriação do espaço da Micareta 

feirense, percebemos que a gestora do espaço público, a prefeitura municipal, detentora da 

organização instituída estava engajada em fazer uma festa semelhante ao Carnaval 

soteropolitano, juntamente com o periódico diário – Feira Hoje – o qual se apresentou como 

um aparelho difusor dos interesses desta elite concernente à festa momesca que, por sua vez, 

estava associado a grupos de comerciantes. Estes últimos foram influentes na mídia e no 

poder público municipal feirense, visto que esses sujeitos eram os proprietários de comércios, 

os patrocinadores dos clubes micaretescos, dos camarotes e dos blocos de trios. Nesse sentido, 

o poder público legislava em prol destes grupos que estavam a favor de uma Micareta cada 

vez mais privatizada, ou seja, uma festa preparada para aqueles que “podiam pagar”.     

Em que pese à articulação entre os comerciantes e a gestora municipal para promover 

uma micareta com aspectos soteropolitanos, esta organização encontrou resistência por parte 
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das escolas de samba, dos blocos afros e dos afoxés que representavam as camadas populares. 

Tais agremiações fizeram a resistência em oposição à cultura hegemônica dos trios elétricos, a 

partir de práticas organizadas pela via formal, a qual legitimava a sua participação na festa 

enquanto entidade micaretesca e práticas culturais, pois sustentavam o samba, o samba-

reggae, o ijexá e tantas outras práticas culturais já discutidas no decorrer desde trabalho. Visto 

que, os blocos afros reiteravam a musicalidade reggae e os afoxés perpetuavam o “candomblé 

de rua”, através dos cantos, das danças, das cores, dos instrumentos como atabaques, agogôs e 

xequerês. Afinal, esses grupos que se nutriram do samba, do reggae e do ijexá contribuíram 

para manter e divulgar elementos da cultura negra feirense dentro das práticas micaretescas. 

Além disso, apropriaram-se da espacialidade momesca de forma antagônica aos trios elétricos 

e a mídia jornalística que eram os torcedores da extinção dos préstitos populares. 

Os estratos sociais imersos na concorrência pelo espaço festivo equivaliam aos 

empresários comerciais, os políticos que estavam em consonância com os empresários da 

mídia jornalísticas feirense, as categorias populares correspondentes às agremiações já 

mencionadas, anteriormente, os barraqueiros que também disputaram o metro quadrado para 

comercializar bebida e comida, os grupos que utilizaram o camping e os foliões de modo 

geral que estavam separados em conformidade com a suas condições socioculturais. Os que 

tinham condição de pagar para brincar em bloco de trios, clube social e camarotes. E aqueles 

que não detinham o poder aquisitivo considerados popularmente como “folião pipoca”, mas 

que, todos esses grupos estavam inseridos na folia micaretesca mesmo em condições 

antagônicas. 

A musicalidade micaretesca foi percebida através do periódico diário, uma vez que, 

esse valorizava mais as guitarras presentes nos blocos de trios do que as demais 

expressividades musicais, assim como o samba, o reggae e o ijexá presente nos cortejos das 

escolas de samba, dos blocos afros e dos afoxés. Vale dizer que houve uma “janela” aberta 

pelo gestor municipal para que o ijexá mostrasse o seu gingado, as suas cores e o seus ritmos 

pela espinha dorsal da folia durante a abertura da “Micareta 90”. Todavia, não prestigiaram 

nenhum dos afoxés feirense, nem o “Axé Toriefã”, nem o “Pomba de Malê” e nem os “Filhos 

da Luz”. A oportunidade de participar da abertura oficial da micareta foi concedida ao “Afoxé 

Filhos de Gandhy”, entidade soteropolitana. Esta prática da organização momesca, deixou-nos 

evidências da existência de um projeto cuja função era tornar a micareta feirense apenas um 

reflexo do Carnaval da capital baiana. Outra evidência consoante à tentativa de torna à festa 

feirense cada vez mais soteropolitana estava presente também no slogan a “Micareta da 

Lambada”, já que a lambada havia sido uma das musicalidades mais praticada durante o 
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Carnaval de Salvador de 1990. Por isso, que este slogan foi bastante criticado antes, durante e 

depois da folia e, portanto, tais grupos engajados em prol de uma Micareta, cada vez mais 

soteropolitanos são desvelados porque, essa prática corroborou para o entendimento de que 

realmente havia um projeto que almejava tornar a festa feirense apenas um reflexo do 

Carnaval baiano.   
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