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Os carnavais dos paulistanos
da década de 1940 nas ruas
e nos clubes da cidade

“[...] o fato é que o povo que veio às ruas para ‘ver se havia carnavais’
lá pelas onze horas da noite, no último dia da suposta folia... já corria para os pontos de bondes [...] com o intuito de dormir cedo [...]
Houve bailes regularmente animados, e só bailes. Mas mesmo nestes
faltou ‘clima’ [...]” (O Estado de S. Paulo, 11/3/1943, p.3)

1. 1. Os pândegos: a ditadura das normas e sua
reversão momentânea
Os carnavais paulistanos ao longo dos anos 1940 dos novecentos
sofreram muitos reveses decorrentes da conjuntura complexa na qual
estavam submetidos, tendo os foliões enfrentado, internamente, a ditadura varguista e, externamente, a Segunda Guerra Mundial, eventos
que promoveram alterações nos folguedos que se desdobraram para
os anos seguintes, mas que não levaram à desistência dos festejos.
Os jornais diários faziam a cobertura dos carnavais de forma
simultânea a esses fenômenos mais amplos, e uma parte da imprensa
ia além da divulgação das comemorações carnavalescas, uma vez
que os seus cronistas protagonizavam sua organização. Para isso, foi
criado o Centro Paulista dos Cronistas Carnavalescos (C.P.C.C.),
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composto por profissionais encarregados de cobrir os eventos para
os seus jornais, alguns deles identificados por codinomes jocosos,
antecedidos de seu título de nobreza (lordes), que remetiam a alguma
“característica pessoal” do cronista, forjada no seu dia a dia de trabalho. O C.P.C.C. foi fundado em 19 de janeiro de 1935, em reunião
na sede do clube dos Tenentes do Diabo (salão da Praça Ramos de
Azevedo, no 1, sobrado), pelos redatores carnavalescos dos jornais A
Gazeta, A Platea e Correio Paulistano, apresentados ao público com
os nomes de Buridan, de A Gazeta; Lord Rick-Fife, Lorde Pinta
Menos e Lord John, de A Platea; Lord Retranca, Lord Peteleco,
Lorde Pindura, Lorde Charuto, Frei Taquara, “Seu” Cabral e Lord
Nettinho, do Correio Paulistano (Correio Paulistano, 19/1/1935). Na
segunda reunião, realizada em 22 de janeiro do mesmo ano, foi eleita
a Comissão Diretora Provisória, constituída de três associados: Buridan, de A Gazeta, como seu presidente; Lord John, o Cebolinha, de
A Platea, como tesoureiro, e Lord Nettinho, do Correio Paulistano,
como secretário (Correio Paulistano, 23/1/1935). A sua atuação nos
carnavais da cidade manifestou-se até o ano de 1955,1 quando foi
substituído pela Associação Paulista de Imprensa Carnavalesca.
A cobertura dos festejos era partilhada igualmente, na década de
1940 e nas subsequentes, pelas rádios, que assumiam papel estratégico na divulgação e em sua organização, considerando a projeção
crescente da radiofonia no país. Informa Othon Jambeiro que, após
1930, o crescimento do número de emissoras foi significativo.2 Nesse
1 Não há informações sobre os integrantes da nova associação. Na década de 1960,
essa participação foi restrita, e a escassez de notícias sobre os festejos é significativa. O Correio Paulistano, antes entusiasta, emite pequenas notas, diferentemente de sua trajetória anterior.
2 Othon Jambeiro retraça a trajetória da radiodifusão, esse meio de comunicação relativamente recente que no Brasil surgiu com a inauguração da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923, e, em 1926, com a inauguração da Rádio
Educadora, em São Paulo. Depois da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, várias outras emissoras entraram em operação. No Nordeste, as primeiras foram
a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade da Bahia. Instalada em São
Paulo, em 1926, a Sociedade Rádio Educadora se estabeleceu como a mais poderosa emissora de rádio da América Latina. Operando comercialmente, tinha
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ano, “o país tinha 19 delas funcionando regularmente. Oito anos mais
tarde somam 41, a maioria como empresas comerciais, isto é, vendendo anúncios”. Inicialmente estabelecidas nas capitais dos estados, foram aos poucos se instalando em outras cidades do interior
do país. Jambeiro informa que, em 1940, eram 70, passando a 243,
em 1950 (Jambeiro, 2004, p.15-16). Em São Paulo, a emergência das
empresas radiofônicas, na leitura de José Geraldo Vinci de Moraes
(2000, p.70-71), manifestou-se ao longo das décadas de 1920 e 1930,
e em 1930 esse número era expressivo. Foram, portanto, estabelecidas na capital paulista as seguintes emissoras: Sociedade Rádio Educadora Paulista, que no início da década de 1940 tornou-se Rádio
Gazeta; Rádio Club Paulista, em 1924, que reapareceu em 1934 com
o nome Rádio Clube São Paulo; Rádio Cruzeiro do Sul, em 1931,
posteriormente Rádio Piratininga; Rádio Record, em 1928; Rádio
Kosmos, em 1934, que depois ressurgiu com o nome Rádio América;
Rádio Difusora, Rádio Excelsior, Rádio São Paulo e Rádio Cultura,
todas em 1934; e Rádio Tupi, em 1937.3
Verifica-se, assim, que durante o governo Vargas a importância
da radiofonia foi crescente, em que pese o controle exercido sobre
os meios de comunicação. Em São Paulo, algumas emissoras já existentes e outras que apareceram no cenário da cidade ao longo das
décadas – mas não foram citadas por Moraes –, como a Alvorada e a
Bandeirantes, passaram a ter papel atuante na cidade e em suas manifestações festivas, incluindo o Carnaval. Envolveram-se nesses festejos as rádios: PRA 5 – Rádio São Paulo; PRB 9 – Record; Alvorada;
Cosmos; Bandeirantes. Sua participação se dava ora organizando bailes, ora promovendo batalhas de confete, ora organizando concursos
dos quais fizeram parte as agremiações carnavalescas que agregavam
os segmentos populares da cidade, como os cordões, blocos, ranchos
e escolas de samba. A Rádio São Paulo, por exemplo, apareceu em

um transmissor de 1.000 watts e uma antena de 70 metros fixada no topo de uma
torre de aço galvanizado de 55 metros de altura (Jambeiro, 2004, p.15-16).
3 A Tupi é citada no livro de José Geraldo Vinci de Moraes com duas datas de
fundação: em 1934 (Moraes, 2000, p.69) e em 1937 (Moraes, 2000, p.71).
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1941 como a organizadora da Cidade da Alegria e também como
a organizadora de “grandioso programa radiofônico” no auditório
desse espaço; a Rádio Kosmos propôs, juntamente com o C.P.C.C.,
em 1942, diversas batalhas de confete pelos bairros da capital (Correio Paulistano, 7/2/1942, p.6); a Rádio Record, em 1949, promoveu
bailes tendo como núcleo de atração os seus artistas, esclarecendo
que os preços dos ingressos eram populares e que os bilhetes podiam
ser adquiridos na própria rádio, o que evidencia a familiaridade dos
paulistanos com a emissora (Correio Paulistano, 31/1/1946, p.6); em
1953, a Rádio Bandeirantes agenciou o concurso de Rainhas e Princesas do Carnaval paulistano (Correio Paulistano, 17/2/1953, p.1).
Os ambientes que desenvolviam atividades carnavalescas na
cidade de São Paulo eram múltiplos e plurais, como evidenciam os
resultados da investigação nas diversas fontes. Compunham-se de
clubes, associações de classe e esportivas, cinemas e teatros que promoviam, em seus recintos, bailes e atividades variadas durante os
Dias Gordos e mesmo antes deles, com as atividades pré-carnavalescas. E determinadas ruas e parques exibiam os desfiles dos cordões,
ranchos e escolas de samba, nomeados de carnavais de rua. Nesses
anos, as apresentações ocorriam na Avenida São João e no Parque
Antártica, na Água Branca, em decorrência das mudanças que se
processavam na conjuntura.4
Durante a ditadura varguista, os festejos sofreram muitas interdições e ocorreu um rígido controle dos foliões e dos espaços festivos,
que ficaram marcados por forte esquema de censura. Tais alterações
4 O Carnaval de 1938 dos paulistanos ainda foi organizado pelo prefeito Fábio
Prado (1934-1938), uma vez que Francisco Prestes Maia fora nomeado prefeito
em abril de 1938, pelo interventor Ademar de Barros, governando a cidade até
novembro de 1945. Porém, as mudanças nas diretrizes de governo, em âmbito
nacional, tiveram repercussão imediata nessas celebrações, que sofreram injunções significativas em sua estrutura, em decorrência das proibições e interditos
sobre os seus preparativos e sobre o comportamento dos foliões durante sua realização. Mesmo sendo organizado sob o comando de Fábio Prado, diferenciou-se dos outros carnavais sob sua direção, que se caracterizaram pelo clima de
empolgação dos envolvidos e de cooperação dos setores empresariais para sua
realização (Melo, 1954, p.337-338).
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evidenciaram-se, de forma significativa, nas festividades de 1939 a
1945, e a partir de 1943 a justificativa para as muitas exigências amparou-se no estado de guerra em vigor no país.5 É possível demarcar,
contudo, dois momentos distintos no âmbito dos festejos: de 1939
a 1942 e de 1943 a 1945. Este segundo momento apresenta muitas
dificuldades em decorrência da guerra, especialmente a partir da
adesão do Brasil ao conflito e do racionamento de combustível, além
das demais exigências feitas aos pândegos para que pudessem cair
na folia. Alguns interditos e exigências eram comuns aos carnavais
anteriores e faziam parte desses festejos, tais como: os alvarás para a
realização dos bailes (privados ou nos clubes e agremiações diversas);
a autorização para as exibições, em grupo ou individuais, nas ruas; o
controle do horário de início e do fim das atividades carnavalescas; o
controle sobre as bebidas populares como a cachaça.
Existiam, ainda, as restrições propriamente políticas (voltadas
para aspectos morais envolvendo os costumes e os posicionamentos
políticos), com censura prévia aos trajes, estandartes, dísticos, músicas e temas propostos para os desfiles, ao uso de máscaras, bem como
aos “assuntos políticos atinentes ao Brasil ou aos países estrangeiros”.
As restrições também abrangiam tópicos subordinados à economia, tais como a perda de apoio financeiro oficial para os folguedos
e o racionamento de combustível que desativava os desfiles carnavalescos de rua, que envolviam o corso e as Grandes Sociedades Carnavalescas – Fenianos, Tenentes do Diabo e Democráticos. Essas
sociedades perderam, igualmente, o apoio oficial à preparação de seus
desfiles, medidas que inviabilizaram a continuidade de suas exibições
nos carnavais oficiais.
As imposições e os transtornos diversos não impediram que os
foliões se envolvessem nos carnavais dos primeiros anos do Estado
Novo, cujo padrão foi igual ao dos anos anteriores. O carnaval de rua
de 1939, por exemplo, ainda contou com os desfiles de Os Fenianos
5 O estado de guerra para todo o país foi formalizado em 31 de agosto de 1942,
por meio do Decreto-Lei no 10.358, após os sucessivos bombardeios dos navios
brasileiros, que vinham ocorrendo desde janeiro de 1942 (Maynard, 2013).
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e Os Tenentes do Diabo6 que, nesse ano, receberam ajuda financeira
do governo do Estado7 e da Prefeitura. O prefeito Prestes Maia (19381945) reforçou a iluminação das Avenidas São João e Rangel Pestana
e, ainda, definiu a montagem de outros espaços cenográficos que também se tornaram palcos dos festejos, como os tablados na Praça da Sé
e no Largo da Concórdia, embora o prefeito não pretendesse alocar
recursos visando à institucionalização das folganças.
O policiamento da cidade ficou a cargo da Seção de Divulgação
do Serviço de Estatística Policial do Estado de São Paulo, que emitiu
vários comunicados sob o título “O Carnaval e a Polícia”, nos quais
informava à população as proibições em relação a vários itens e práticas não recomendáveis durante os festejos. Estabelecia, por exemplo,
a proibição de bebidas alcoólicas (O Estado de S. Paulo, 4/2/1939,
p.6)8 e do porte de armas, e alertava para altercações que resultassem
em desacato à autoridade, para brincadeiras grosseiras, fantasias de
papel, recomendando, ainda, aos pais, uma atenção especial com relação às crianças, para que não fossem expostas aos perigos nos trânsitos
das ruas e nos bailes (O Estado de S. Paulo, 9/2/1939, p.8).
Percebe-se que o foco das proibições se alterou significativamente
em relação à década anterior, estando os atos coercitivos, entre seus
muitos itens, acentuadamente voltados ao porte de armas e ao álcool,
considerados os responsáveis pelos variados problemas durantes as
6 O Club Carnavalesco Tenentes do Diabo foi fundado em 1916, por brasileiros
e italianos radicados em São Paulo. Sua primeira diretoria foi composta pelos
membros fundadores Carlos Camacho, presidente; Florido Alves Vianna, vice;
José Menotti Chiarugi, primeiro secretário; Joaquim Ribeiro Jordão, segundo
secretário; Joviniano Oliveira Santos, tesoureiro; Jacob Martins e José Farina,
diretores de festas. Ao longo dos anos o clube participou nos carnavais da cidade,
ganhando diversos prêmios. Em 1932, engajou-se na luta dos rebeldes paulistas
em confronto com o governo federal, doando as taças e troféus conquistados até
ali. Nos anos seguintes conquistou novos troféus (Almanaque d’ O Estado de S.
Paulo, 1940, p.311-312).
7 Como indica matéria do Correio Paulistano, de 1o/2/1040, p.8, informando que
o Club Carnavalesco Tenentes do Diabo recebeu 15 contos de réis.
8 Neste Comunicado n. 16, intitulado “O Carnaval e a Polícia”, a matéria explora
a questão do uso de bebidas alcoólicas durante o Carnaval e as punições e multas
para usuários e comerciantes que infringirem a lei.
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festividades, os geradores, em consequência, das ousadias e atritos
entre a polícia e os foliões. Ainda segundo a referida seção do governo,
encorajados pela bebida os pândegos desafiavam as regras do “bom
convívio” no espaço público e nas relações sociais. Não havia, entre
essas proibições, referência ao entrudo e aos blocos, como ocorria nos
comunicados da polícia da década anterior, apesar de a circulação de
foliões pelas ruas (sozinhos ou em grupo) estar subordinada à autorização dos órgãos de censura, de costumes e política.
A avaliação de O Estado de S. Paulo sobre o conjunto dos folguedos é bastante negativa e também se estende às várias atividades
desenvolvidas durante os dias da folia, exceto os bailes nos clubes,
marcados, segundo o jornal, por muita animação. O carnaval de rua
é qualificado de pífio, inclusive o corso e os desfiles dos blocos e cordões, que praticamente teriam desaparecido das ruas. Nessa perspectiva, alguma animação ainda podia ser constatada nos tablados
montados na Praça da Sé e, também, no Largo da Concórdia. A conclusão a que chegou o jornal foi que o:
[...] verdadeiro carnaval, o nacionalíssimo carnaval brasileiro, característico e natural, enfim, o carnaval dos humildes, dos pobrezinhos,
o Carnaval das ruas, praticamente não existe. Falta de dinheiro?
Excesso de Policiamento? Falta de alguma coisa ou excesso de outra?
(O Estado de S. Paulo, 19/2/1939, p.6)

Até mesmo os desfiles das agremiações Os Fenianos e Os Tenentes do Diabo, na apreciação de O Estado de S. Paulo, resultavam
em verdadeiro fracasso, tendo em vista que o público, cansado de
esperar, ia embora (O Estado de S. Paulo, 23/2/1939, p.6). Essas
apreciações podem ser extensivas aos carnavais dos anos subsequentes, que assumiram outro perfil. Considerando que as apresentações
configuraram o ponto alto dos carnavais de rua na década anterior,
tais avaliações deixam antever que as exibições das agremiações
folionas pareciam cumprir um ritual meramente formal, mesmo
que a disputa fosse o troféu “Fábio Prado”, que homenageava o
ex-prefeito da capital. Sem o público para o aplauso, mas com a
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Comissão Julgadora9 a postos, o clube Tenentes do Diabo, que já o
havia conquistado duas vezes, foi novamente laureado, assumindo
definitivamente sua posse.
A crise constatada nas celebrações dos festejos de Momo foi evidenciada de forma contundente por esse periódico paulista, situação
que se arrastou para os anos ulteriores. O Carnaval de fevereiro de
1940, por exemplo, não contou com os desfiles das já desgastadas
Grandes Sociedades Carnavalescas que, endividadas e sem a ajuda
oficial, não conseguiram estruturar os seus desfiles de rua, como
registra o Correio Paulistano, ao entrevistar o diretor de festas Giro
Nardelli (carnavalesco conhecido por “Buldogue”), dos Tenentes do
Diabo, tricampeão do Carnaval de São Paulo.10
Ao explicar as dificuldades enfrentadas pelo seu clube, Nardelli
sugeriu o esgotamento desse modelo de Carnaval que ainda sobrevivia em função da ajuda oficial, e, também, de alguns comerciantes que, cada vez menos, contribuíam com o “Livro de ouro”. Essa
forma de arrecadação de recursos fora recorrente nos carnavais passados, expediente que permitia a essas sociedades estruturar os seus
luxuosos préstitos que saíam às ruas para o deleite dos amantes do
Carnaval. A ajuda assinalada já fazia parte de um passado, segundo
o depoimento do carnavalesco que apresentou o balanço dos gastos
da Sociedade, de 1935 a 1939, para evidenciar as dificuldades financeiras em que se encontrava e explicar o porquê de não sair às ruas no
carnaval de 1940, em razão do endividamento, de muitos anos, de seu
clube (Correio Paulistano, 1o/2/1940, p.8).
Em consequência, outros protagonistas apareceram em cena para
organizar os festejos, arregimentados pelo C.P.C.C., vinculados à
9 A Comissão Julgadora indicada pelo diretor do Departamento Municipal de
Cultura estava composta pelos seguintes membros: Hyppolito Colomb, Ricardo
Romera, Benedito Basto Barreto, Luiz Carola e Achiles Bloch da Silva (O Estado
de S. Paulo, 23/2/1939, p.6).
10 O Club Carnavalesco Tenentes do Diabo era dirigido em 1940 por Bernardino
Andreozzi, presidente; José Zeminiani, vice-presidente; Armando Teixeira,
primeiro secretário; Euticchio Franceschini, segundo secretário; Christovam
Torres, tesoureiro; e Giro Nardelli, diretor de festas (Almanaque d’ O Estado de
S. Paulo, 1940, p.311-312).
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iniciativa privada midiática, jornais e rádios. Esses meios de comunicação organizavam concursos e ofereciam premiações aos que se
destacavam nas celebrações, aí entendidos os blocos, cordões, ranchos
e as emergentes escolas de samba, que timidamente se estruturavam
na cidade. A Prefeitura não se ausentou totalmente do processo. O
prefeito Prestes Maia (que administrou a cidade de abril de 1938 a
novembro de 1945) reconsiderou a decisão e passou a assumir parte
dos encargos, como a ornamentação das ruas para as celebrações dos
carnavais de 1940. Formou uma comissão para esse fim, apesar de
ter se posicionado em sentido contrário em relação à oficialização do
Carnaval, não mais alocando recursos para as Sociedades Carnavalescas, como era costume em anos anteriores.
Em certa medida, houve na estruturação do Carnaval o repasse
para a iniciativa privada de prerrogativas antes assumidas pelo poder
público. Isto, porém, não significou ruptura em relação ao modelo de
Carnaval colocado em prática pelo prefeito Fábio Prado, nos carnavais
de 1935 a 1938. Ao contrário, foi mantida até a estrutura da ornamentação dos espaços cenográficos de rua por meio de letras de música de
sucesso, os temas alusivos a essa folia, os certames com comissões julgadoras, e o baile de gala (oficial) no Teatro Municipal, embora este
estivesse, em 1940, sob o controle de uma empresa privada que era
concessionária de seus serviços (Correio Paulistano, 3/2/1940, p.7).
Os temários se inspiraram em marchinhas Carnavalescas, criadas
para as festanças, decorrentes de seu sucesso nas rádios e, também,
em manifestações populares, de tradição europeia, motes que ainda
carregavam elementos críticos, apesar de bastante arrefecidos se considerarmos a conjuntura do país submetido a forte censura político-cultural e, também, o próprio modelo de Carnaval ainda em vigor.
Na execução dessas decisões, alguns logradouros públicos receberam ornamentação específica, como por exemplo a montagem de
tablados na Praça da Sé (com o tema “malmequer”);11 no Largo da
11 O tablado da Praça da Sé inspira-se, por sua vez, na marcha-rancho “Malmequer”, de Newton Teixeira e Cristovam de Alencar, gravada por Orlando Silva
(Alencar, 1985), cuja letra retrata a desilusão amorosa, tão ao gosto do temário
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Concórdia, no Brás (inspirado no tema “Passarinho do relógio”);12
e em Santo Amaro (estruturado com base no temário “Maria
Cachucha”);13 a preparação do Largo do Arouche e Santana, para a
realização de batalhas de confete, e da Avenida São João, para os desfiles durante o Carnaval, de blocos, ranchos e cordões.
A inspiração em “Maria Cachucha”, embora remetida a outra
tradição, faz parte do repertório do brasileiro do século XIX, como
lírico-amoroso, de vertente romântica, que se delineia no âmbito do samba desse
período. Porém, por analogia, é possível pensar que se trata de um Pierrô apaixonado que disputa o amor de Colombina, a qual apenas lança alguns olhares
complacentes e isso já é suficiente para que esse Pierrô apaixonado sonhe com
as possibilidades de conquista de seu amor impossível.
12 Os temas “malmequeres” e “Passarinho do relógio” foram propostos a partir
de letras das marchinhas carnavalescas muito cantadas neste ano de 1940. A
montagem do tablado “Passarinho do relógio”, no Largo da Concórdia, por
exemplo, inspirou-se na marchinha de autoria de Haroldo Lobo e Milton de
Oliveira. Foi gravada por Araci de Almeida (Alencar, 1985) e satiriza (de forma
sutil) – desconsiderando a censura oficial – certas preocupações presentes nos circuitos governamentais em relação à disciplina para o trabalho. A letra coloca-se
próxima ao universo do “samba malandro regenerado”, analisado por Claudia
Matos no livro Acertei no milhar (Matos, 1982) como aquele no qual o malandro (ou sambista), embora aparente ter aderido ao sistema, nas frestas evidencia
a relutância ao enquadramento às suas regras. A recusa fica subentendida nas
letras daquelas canções. Mesmo que não houvesse referência direta às posturas
vigentes de disciplina para o trabalho, o cuco, substituindo a mulher (na versão
regenerada era ela a responsável por esse papel), funciona metaforicamente como
solução para impedir a quebra da disciplina, ao acordar esse trabalhador de hora
em hora, desde as três badaladas da madrugada (Alencar, 1985).
13 Já o mote de “Maria Cachucha”, como analisei em texto anterior (Silva, 2004),
apoia-se numa linhagem de tradição cultural popular que remonta ao início
do século XIX. Originária de Cádiz, foi descrita, por Câmara Cascudo (1988,
p.476), como “uma dança espanhola de par solto, sapateada com castanholas e
cantada”, que tinha como suporte uma canção popular de marinheiros, nascida
entre 1810-1812 – “La Cachucha” – e difundida na Europa e na América Latina.
Era muito popular no Brasil de meados do século XIX, sobretudo nos teatros das
cidades e vilarejos. Ao contrário de Cascudo, a autora Maria Clementina Pereira
Cunha (2001, p.93 e 331) afirma que Frank Vincent, viajante estrangeiro, em
1885, menciona uma dança assemelhada ao fandango ou cachucha nos bailes
públicos carioca. Ela deduz tratar-se do maxixe, por não encontrar nenhuma
outra referência ao cachucha, desconsiderando que “La Cachucha” também era
popular neste período, no Brasil (Silva, 2004, p.68-94).
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lembra Câmara Cascudo ao dizer que muitos versinhos da cançoneta
eram cantados no país, possivelmente com a música da cachucha ou
Maria-cachucha, que trata dos seus amores e se pergunta com quem
ela dorme, se é com o moço bonito chamado Janjão ou se é com o
marinheiro chamado Angu.14 A sensualidade dessa mulher/mito
que serve de inspiração para o cenário carnavalesco – com sua dança,
música e irreverência evidenciada em sua postura sexual livre e escolhas amorosas – sinaliza para a “liberalidade e sensualidade” que, ao se
projetar para a folia de Momo, almeja sedimentar o sentido popular
a essas festanças.
Não há informações se essas projeções foram motivadoras de um
carnaval de rua irreverente e animado, pois os cenários, embora inspiradores, nem sempre são suficientes para tornar a folia efetivamente
bem-sucedida. Mas os indícios confirmam que os tablados já haviam
conquistado legitimidade ao oferecem aos foliões, sem muitos recursos, os bailes populares de rua, que pela sua animação ganharam fama
e espaço na imprensa.
Nos anos seguintes (1941/1945), os jornais diários insistiram na
tendência do esvaziamento do carnaval de rua no centro da cidade,
apesar das muitas intervenções para que isso não ocorresse, como é
possível constatar no Carnaval de 1941 e dos anos seguintes, marcados por múltiplas atividades, tendo como suporte os bailes pré-carnavalescos, as batalhas de confete e alguns desfiles. Essas atividades
eram programadas para os bairros da capital, nos espaços fechados
(clubes e demais agremiações) e abertos, como a “Cidade da Folia”
(nome que prevaleceu de 1941 a 1945, ou “Cidade Carnaval”, assim
chamado em 1946), montada no Parque Antártica, no bairro da Água
Branca.15
14 A letra da música é a seguinte: “Maria Cachucha/Quem é teu pimpão?/É um
moço bonito/Chamado Janjão!/Maria Cachucha/Com quem dormes, tu?/
Com um marinheiro chamado Angu!” (Cascudo, 1988, p. 476).
15 Diria que esse deslocamento do eixo dos folguedos ocorre naqueles bairros que
têm agremiações que lhes dão sustentação, a exemplo do cordão Campos Elíseos
(Barra Funda), Vai Vai (Bexiga), Escola de Samba Lavapés (Liberdade), Moderados (Água Branca) e Clube Lapeano (Lapa), Escola de Samba Nenê de Vila
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Entre os anos 1943 e 1945, contudo, o noticiário da imprensa sobre
o Carnaval torna-se cada vez mais precário, evidenciando-se as proibições diversas, inclusive de fazer críticas ao governo sobre as posições
assumidas em relação ao conflito mundial (assunto que será abordado
posteriormente), mas não há análise mais verticalizada, acerca dos
desdobramentos da guerra na economia do país.
Recuperar alguns traços de tais festejos nesses anos iniciais da
década de 1940 torna-se relevante considerando, por um lado, os
interditos e, por outro, o fato de que, embora os desfiles da Avenida
São João ainda tenham ocorrido em alguns anos, o Parque Antártica
da Água Branca aparecia como o novo espaço de exibição dos desfiles
carnavalescos de rua.
Esmiuçando a conjuntura, percebe-se que os efeitos da guerra no
país não são apenas simbólicos e já se manifestavam em 1941 nos próprios folguedos. Por ser o Brasil uma economia totalmente dependente
do mercado internacional – mesmo quando os palcos da contenda
ainda se centravam na Europa –, os desdobramentos da guerra atingiam também os festejos carnavalescos, considerando-se que alguns
dos componentes para compor as fantasias das pessoas de posse (que
iam das serpentinas/confetes aos tecidos finos e enfeites diversos)
eram importados da Europa. As dificuldades de aquisição desses
materiais ficaram cada vez mais contundentes, à medida que os palcos
da Segunda Guerra se espalharam na Europa e em outros continentes.
Acrescente-se a elas as proibições e cotas para a aquisição de combustível, mercadoria cada vez mais rara no mercado nacional. Essa situação
atingiu os desfiles de carros ou corso que, já debilitados pelo desinteresse dos foliões, não conseguiram sobreviver às intempéries da guerra.
No âmbito da cobertura da imprensa (quer dos eventos pré-carnavalescos, quer da inauguração da Cidade da Folia, ocorrida no dia 18
de janeiro de 1941), o esforço centrava-se na demarcação dos vários

Matilde (na Vila Esperança que agrega os grupos de bairros próximos) etc., o que
permite a participação de desfiles programados para o centro da cidade e para
os demais locais do acontecer carnavalesco, patrocinados pela Municipalidade e
pelos meios de comunicação, jornais e rádios.

Dimensoes_da_cultura_e_da_sociabilidade__[MIOLO_14x21]__Graf_v1.indd 36

29/01/2016 14:37:27

DIMENSÕES DA CULTURA E DA SOCIABILIDADE  37

eventos carnavalescos programados pelos clubes, durante o mês de
janeiro e o seguinte, no decurso dos dias dedicados a Momo.
Na coluna “Carnaval” (com diagramação do título que traz símbolos carnavalescos fixados em cada letra e, no centro, o rosto risonho
de Momo), o Correio Paulistano subdivide as matérias em pequenas
seções que sofrem variações ao longo da década, a saber: “Notícias
gerais do evento”; “Música carnavalesca”; “O Carnaval do Povo”;
“Onde se arrasta a sandália”; “Eles, os fazedores do Carnaval”; “Os
clubes em atividades”. A partir delas, foi possível acompanhar a
movimentação dos diferentes grupos e seus protagonistas, responsáveis pelos destinos dos folguedos carnavalescos na cidade.
Além das notícias sobre o ato inaugural de janeiro de 1941, foi
publicada uma foto dos associados do C.P.C.C., após reunião ocorrida
em 15 de janeiro 1941, com os dirigentes do Ginásio do Pacaembu,
para o conhecimento da programação dos festejos momescos naquele
espaço (Correio Paulistano, 19/1/1941, p.6).
Os carnavais de 1942 a 1945 foram sintetizados no Gráfico 1,
cujo recorte advém da singularidade do país, submetido ao estado de
guerra, situação que marca a vigilância sobre os cidadãos brasileiros,
sob esse paradigma bélico.
Gráfico 1 – Bailes carnavalescos na cidade de São Paulo – 1941-1945
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Fontes: Correio Paulistano, 9/2/1941, p.3; 13/2/1941, p.9; 14/2/1942; O Estado
de S. Paulo, 6/3/1943, p.5; O Estado de S. Paulo, 5/2/1944, p.7; Folha da Manhã, 16/2/1944, p.10; Correio Paulistano, 9/2/1945, p.6; O Estado de S. Paulo,
11/2/1945, p.6; Folha da Manhã, 8/2/1945, p.11.
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Os registros dos cronistas carnavalescos, portanto, oferecem
informações que permitem mapear o perfil desses eventos ocorridos
na capital durante os anos citados, expostos no Gráfico 1.
O Gráfico 1 permite identificar que, em 1941, várias atividades
ocorreram nos clubes e demais espaços; em 1942, 24 clubes, um hotel
e dois clubes esportivos ofereceram bailes carnavalescos. No ano
seguinte, os registros são mais amplos, contemplando dez clubes, dois
clubes esportivos, três associações e três centros que ofereceram aos
associados e demais pândegos os referidos bailes. Em 1944, há uma
recuperação desses folguedos, identificando-se dezoito clubes, cinco
clubes esportivos, quatro associações, seis centros e um cinema que
promoveram bailes aos seus associados e demais foliões. As perspectivas foram promissoras em 1945 e, de acordo com esses registros,
32 clubes, doze associações/centros, dois cinemas e um teatro programaram bailes para os folguedos carnavalescos, embalados pelas
expectativas do fim da guerra. Ainda que esses dados sejam indicativos do interesse dos paulistanos pelos folguedos, certamente eles
são aproximações, pois dependem de outros componentes, que vão
da falta de informações dos jornais sobre os lugares de sua realização
pela cidade, aos desdobramentos das questões conjunturais sobre
essas festividades.
As demarcações gerais a respeito dos perfis das folganças exigem
o detalhamento de seu acontecer nesses anos, mas com atenção particularizada à periodização específica, anteriormente definida.
Ainda que os bailes fossem indicativos do envolvimento dos
foliões, o ano de 1942, por exemplo, trouxe um elemento novo no
cenário brasileiro, com a entrada do Brasil na Guerra (Skidmore,
1979, p.67; Maynard, 2013), em resposta ao bombardeamento de
navios brasileiros, na região costeira do Nordeste, provocando muitas mortes de civis. Esses episódios produziram efeitos devastadores
internamente e atingiram de forma direta os festejos carnavalescos
de 1943, conforme se pôde verificar no Gráfico 1, e também os carnavais dos anos seguintes, com a eliminação do corso e dos desfiles
das Grandes Sociedades Carnavalescas nas ruas da cidade, ainda
que essas modalidades de brincadeiras já apresentassem desgastes.
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A produção especializada evidencia, por exemplo, o desinteresse das
elites pelo corso, desde a década anterior, “por seu caráter misturado”
(Queiroz, 1992). Os problemas internacionais criaram as condições
para o seu fim,16 com o racionamento interno de combustível.
Outros percalços recaíam sobre o dia a dia das pessoas e seus efeitos foram deletérios para os segmentos populares que, pela escassez
de oferta de produtos, tinham que enfrentar o alto custo de vida ao
longo desses anos, enquanto os salários estavam congelados, com o
argumento do esforço bélico (Vianna, 1976, p.248). Tais alterações
foram sentidas nas manifestações folionas, com o envolvimento de
seus participantes apresentando-se mais modesto, apesar de a performance dos carnavais de 1942 ser positiva, como indicam os dados
do Gráfico 1. É preciso esclarecer, entretanto, que essas informações
não distinguem as agremiações por estratos sociais, o que dificulta
a avaliação de seus frequentadores e de suas posses para a aquisição
dos ingressos e demais benefícios oferecidos pelos diversos locais de
sociabilidade; mesmo com esses limites, algumas delas são identificadas no corpo do texto demonstrando que os foliões originavam-se
de diversos segmentos sociais.
Antes de abordar conjuntamente os carnavais de 1942, convém
analisar as características dos carnavais de 1941, cujos circuitos de
rua ocorreram na Avenida São João e no Parque Antártica (ou Changai). E, nos espaços fechados, os bailes que aconteceram nos clubes e
agremiações diversas. Nesses folguedos, novas possibilidades foram
apresentadas aos foliões com a criação da “Cidade da Folia”, no
Parque Antártica, com a montagem de vários cenários que traziam
espaços confortáveis, cenários e iluminação condizentes, tablados e
ambientes luxuosos. As projeções eram a de um carnaval que oferecia múltiplas perspectivas e opções para todos, garantido pelo valor
do ingresso para entrar no recinto, o qual, em 1941, era de 1$000. A

16 Mesmo que o corso seja retomado no pós-guerra e sua programação faça parte
das festividades de Momo, não apresenta o mesmo interesse despertado nas
décadas de 1920 e 1930 do século XX.
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peça publicitária informava ainda que as “senhoras e crianças acompanhadas não pagam” para ter acesso ao local.
Essas perspectivas imaginárias materializadas na “Cidade da
Folia”, com seus cenários reluzentes, ofereciam diversões e conforto
aos pândegos, como é possível ler na transcrição do recorte abaixo,
de matéria publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo. As descrições
do espaço são as seguintes:
A Cidade da Folia [...] além de vasta área (150.000 m²), ainda
oferece mais de uma dezena de belíssimos bares ao ar livre, 22 aparelhos de diversões do famoso Parque Changai, o maior da América do
Sul, três enormes tablados, 150 alto-falantes, 36.000 lâmpadas, dois
salões para o grande público – o Bavaria e o Balalaika – e o luxuoso e
famoso “grill-room”, centro elegante dos foliões da nossa sociedade.
(O Estado de S. Paulo, 25/2/1941)

Certamente as possibilidades dos foliões populares de usufruir das
atividades aí oferecidas eram reduzidas, a não ser para os protagonistas que, na qualidade de integrantes das agremiações que formavam a
Federação das Pequenas Sociedades Carnavalescas, participavam de
seus desfiles. Ou os brincantes dos bailes dos tablados17 (nesse ano
não há informações se eram gratuitos ou não), pois a peça publicitária
não explicita os espaços franqueados aos participantes.
O jornal O Estado de S. Paulo, mesmo recebendo informações
dos Cronistas Carnavalescos sobre a animada programação para os
festejos carnavalescos, avalia que:
[...] o Carnaval de rua, propriamente dito, morreu. Baldados foram
todos os esforços para conseguir reanimar os foliões. Mas o carnaval
está sendo feito nos salões e na “Cidade da Folia” (na Água Branca).
Recinto fechado, cheio de todas as atrações do Carnaval de rua. (O
Estado de S. Paulo, 25/2/1941, p.7)
17 Em 1943 é dito que, nos tablados, os bailes populares eram gratuitos (Folha da
Manhã, 28/2/1943, p.6).
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A seguir, o periódico descreve os eventos carnavalescos da
“Cidade da Folia” repassados pelo C.P.C.C.18 que, em conjunto com
a Federação das Pequenas Sociedades Carnavalescas,19 o Clube dos
Chronistas Radiophonicos e o jornal Folha da Noite, propiciaram as
condições de realização dos folguedos nesse espaço festivo. Em tal
balanço, O Estado de S. Paulo informou que, durante os três primeiros
dias de Carnaval, 120 mil pessoas se divertiram no recinto da “Cidade
da Folia” (Parque Antártica), que lhes proporcionou “conforto, segurança e alegria”. Explica a matéria que “o seu auditório, onde se realizam todas as grandes festas que preludiam o início dos outros festejos
foi frequentado – tem 4.500 lugares para pessoas sentadas – por cerca
de 40.000 pessoas” (O Estado de S. Paulo, 25/2/1941, p.7).
Em suas várias programações, desfilaram os integrantes da
Federação das Pequenas Sociedades Carnavalescas e, entre eles,
participaram do Programa Radiofônico comandado pelo Clube dos
Chronistas Radiofônicos em conjunto com a Folha da Noite, Vai Vai,
Som de Crystal, o Camisa Verde, o Mocidade de Lavapés, o Caprichosas, o Rainha das Flores, o Diamante Negro, o Caipiras de Guayaúna, Cravos Vermelhos, Ideal Juventude, Escola de Samba 1a de São

18 Na cobertura da imprensa, não há a definição precisa do papel do Centro e
demais órgãos dos meios de comunicação na estruturação dos festejos. Deduz-se que os clubes que se associavam passavam a ter atividades conjuntas e cabia à
imprensa a divulgação e o patrocínio de algumas delas. As “homenagens aos cronistas” e “radialistas” visavam divulgar os planos do que ia ser realizado durante
os eventos por esses associados. Em nota, o Centro Paulista dos Cronistas Carnavalescos informava não passar “lista” e nem livro de ouro solicitando recursos
ao comércio para “batalhas de confete” nem quaisquer outros empreendimentos:
“O Centro Paulista dos Cronistas Carnavalescos não tem ‘Livro de Ouro’, nem
corre listas” (Correio Paulistano, 19/1/1941, p.6).
19 Nessa conjuntura as agremiações populares passaram a integrar a Federação das
Pequenas Sociedades Carnavalescas com alguns cordões e escolas de samba da
capital. O Correio Paulistano noticia reunião dessa sociedade dirigida por Elpídio de Faria (em 23/1/1941, p.6), da qual fizeram parte Som de Cristal, Cravo
Vermelho, C. C. Rainha das Flores (sede na Rua Teodoro Sampaio), Escola de
Samba Primeira de S. Paulo e outros integrantes de agremiações que assinaram
o livro de presença da reunião. O objetivo era deliberar algumas providências
para os dias festivos.
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Paulo, Escola de Samba Preto e Branco, Escola de Samba Henrique
Dias, Bloco das Comadres, Bloco das Baianas Paulistas e o Bloco das
Estrelas (O Estado de S. Paulo, 25/2/1941, p.7).
As modificações ocorridas nos carnavais da cidade como parte
das atividades deslocadas para o Parque da Água Branca tiveram
continuidade no Carnaval de 1942. Denominado de “Carnaval do
Povo”, organizado pelo C.P.C.C., associado à Rádio Cosmos, a programação tinha como meta dar continuidade ao carnaval de rua. Para
tanto, promoveu “as batalhas de confete” em vários bairros da capital – Pinheiros (1), Lapa (1), Santana (2), Tucuruvi (1), Água Branca
(1), Luz (1), Bela Vista (1), Largo do Arouche (1), Cambuci (1), Brás,
Vila Mariana (1) – com a presença do “cantor galã” do Rio de Janeiro,
Arnaldo Amaral (Correio Paulistano, 7/2/1942, p.6).
Além das batalhas de confete, houve a realização de concurso de
escolas de samba, blocos, ranchos e cordões, desfile na Avenida São
João e bailes e desfiles das agremiações populares nos eventos programados para a “Cidade da Alegria”, visando criar um clima preparatório aos Dias Gordos. As atividades pré-carnavalescas objetivavam
envolver os possíveis pândegos em batalhas de confete até mesmo em
bairros sem tradição, como Pinheiros, Santana e Tucuruvi. Os eventos eram anunciados amplamente pela imprensa escrita e radiofônica,
com o objetivo de tornar efetivamente bem-sucedida a programação
disseminada pela cidade.
À Avenida São João destinava-se a exibição dos clubes Tenentes
do Diabo e Democráticos, em disputa da “Taça Arlequim” e da taça
dos Campos Elíseos.20 Já os demais desfiles eram programados para a
“Cidade da Folia”. A busca do sucesso foi precedida das batalhas de
confete pelos vários bairros da capital e dos bailes pré-carnavalescos
nos vários clubes e demais agremiações existentes na cidade.

20 O Campos Elíseos era um cordão carnavalesco da comunidade negra, criado em
1919 (e ligado ao periódico negro Clarim d’Alvorada), que desde sua fundação
teve papel importantíssimo na organização dessa comunidade e se fez presente
nos carnavais de rua. Na década de 1940 ainda atuava nos carnavais paulistanos.
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Na avaliação do jornal O Estado de S. Paulo, se antes o palco principal desse evento era o Triângulo, as praças e ladeiras adjacentes,
nesse momento (1942), com o crescimento da cidade, “cada bairro
passou a ter o seu carnaval particular: o Braz, a Penha, a Lapa, Santana
etc. O centro tornou-se uma espécie de ilha comercial onde, à noite,
o casario se fecha”. Ou seja, nessa perspectiva, o verdadeiro carnaval
paulistano desse ano ocorreu nos clubes e em outros espaços fechados
que se estruturaram para garantir que os seus frequentadores desfrutassem momentos lúdicos e prazerosos.
As atividades pré-carnavalescas que ocorreram na cidade, na análise do Correio Paulistano (22/2/1942, p.10), tiveram como referência
a “Cidade da Folia”, que se tornava o palco principal dos folguedos
populares:
Desde o início dos folguedos pré-carnavalescos, a “Cidade da
Folia” se tornou o centro dos folguedos populares, onde, também,
perante milhares de pessoas, desfilaram as pequenas sociedades carnavalescas apresentando suas indumentárias pitorescas e seus ritmos
especializados para o concurso que então se realizou e teve seu ponto
culminante na 3a-feira.

O Correio Paulistano enfatiza, em suas páginas, um animado
carnaval nos bairros (com a programação das batalhas de confete e
desfiles de agremiações diversas) e nas ruas centrais da cidade. E, no
último dia dos festejos, especialmente na Avenida São João, ocorreu
“a passeata alegórica dos clubes Tenentes do Diabo e Democráticos
Carnavalescos em disputa da bela ‘Taça Arlequim’, e dos Campos
Elíseos” (Correio Paulistano, 22/2/1942, p.10). Outro importante
palco ocorrera, segundo a referida folha, na “Cidade da Folia”, na
qual, “perante milhares de pessoas”, desfilaram as pequenas sociedades carnavalescas, cuja classificação ao final do certame ocorrido
na terça-feira de Carnaval apresentava o seguinte resultado, conforme
expressa o Quadro 1:
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Quadro 1 – Classificação final por tipo de agremiação, na cidade de São
Paulo, em 1942
Tipos de
agremiações

1o lugar

2o lugar

3o lugar

Cordões

Som de Cristal
Campos Elíseos

Grêmio Vai Vai

Grêmio Vai Vai

Escola de samba

Escola Primeira
de S. Paulo

Escola de Samba
do Lavapés

Escola de Samba
Preto e Branco

Ranchos

Rancho dos
Moderados

Blocos

Bloco da Lei Seca

Fonte: Correio Paulistano, 22/2/1942, p.10.

Algumas dessas agremiações eram antigas nos carnavais da cidade
e desenvolviam suas performances seguindo os parâmetros do Carnaval oficial, embora sob a coordenação do C.P.C.C., que tinha destacada atuação nas manifestações dos agrupamentos carnavalescos
da cidade. Essas agremiações organizavam as classes populares da
comunidade negra, tais como: Campos Elíseos (criado em 1919 por
negros da Barra Funda); Vai Vai (fundado em 1930 por rapazes negros
do Bexiga); Som de Cristal (presente no carnaval da cidade desde
1930); Moderados (fundado em 1927 por trabalhadores brancos da
comunidade italiana da Água Branca),21 que concorreu nessa disputa
como rancho, por trazer para a avenida o tema “Arraiá”.
Outras, de origens mais recentes, estavam sintonizadas às questões da conjuntura, como o Bloco da Lei Seca, que satirizava no próprio nome as autoridades e as proibições etílicas durante esses dias
festivos.
Na categoria “escolas de samba” aparecem classificadas três das
agremiações inscritas no certame, o que certamente não traduz o
mapa de todas as escolas da capital do período. A Escola de Samba
Primeira de São Paulo, por exemplo, já participava dos carnavais da
cidade desde 1936, ano em que foi criada por Elpídio Faria, morador
21 Acerca do surgimento dessas agremiações e do papel desempenhado no carnaval
da cidade, consultar: Brito, 1986; Simson, 1989; Silva, 2008.
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das Perdizes e conhecido compositor que “frequentava as rádios do
período” (Moraes, 1978, p.52).22 Já a Escola de Samba Lavapés, considerada a primeira escola de samba que conseguiu superar a efemeridade de algumas de suas congêneres criadas em São Paulo no período,
surgira no ano seguinte. Integrou-se a essa escola o bloco “Baianas
Paulistas” (ou Baianas Teimosas) criado em 1932, no bairro da Liberdade, por mulheres que se encarregavam da dança, e por homens que
cuidavam basicamente da música, aí bem entendido, o samba. Nessa
trilha, surgiram outras escolas – algumas delas com curta duração –,
como a Escola de Samba “Brinco de Ouro”, de Vila Mariana (fundada
por Nico), Escola de Samba “Preto e Branco”, de Vila Santa Isabel,
E. S. “Garotos do Itaim” e E. S. “Flor do Bosque”, estas últimas dos
bairros homônimos.
A trajetória das escolas tinha como suporte, portanto, a experiência desses carnavalescos nos cordões, o que as distinguia de suas
coirmãs cariocas. Essa é a interpretação de Wilson de Moraes (1978),
com a qual aqui se concorda plenamente, muito embora os caminhos
que levam a essas conclusões sejam diferentes. O autor, examinando
a estrutura do batuque/dança e dos instrumentos, estabelece que a
linhagem dessas escolas é o cordão, e não o rancho, como ocorre no
Rio de Janeiro.23 Isso significa admitir que o carnaval brincado pela
22 Frequentar as rádios não significava que o compositor negro participasse de sua
programação, pois os preconceitos em relação aos negros eram contundentes e
impediam tal participação. Quando isso ocorreu foi como uma exceção, como no
caso do Sr. Zezinho da Casa Verde e seu conjunto Águias da Meia-Noite. Sobre
o assunto consultar: Moraes, 2000, p.113-114.
23 A comunidade negra brincava o Carnaval de forma organizada por meio de cordões desde 1914, quando surgiu o G. C. Barra Funda (apelidado pela imprensa
de Camisa Verde). Esse cordão criado por Dionísio Barbosa – usando camisa
verde e calça branca – exerceu importante papel como aglutinador do grupo até
1939, quando interrompeu suas atividades. Retomou em 1952, pelas mãos de
Inocêncio Tobias, como Camisa Verde e Branco e, posteriormente, transformou-se em Escola de Samba. Em 1919, surgiu o G. C. Campos Elyseos, cordão que
portava o roxo e branco em suas fantasias. Foi criado por Argentino Celso Vanderlei, da Barra Funda, que animou muitos carnavais na cidade de São Paulo e foi
importante referência para a formação da comunidade negra por longos anos. Em
1930, surgiu o Grupo Esportivo Carnavalesco Vai Vai, no bairro do Bexiga, que,
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comunidade negra se estruturava de forma mais sólida e contundente
na capital paulista em torno dos cordões e não dos ranchos, ainda que
alguns destes tenham se destacado nos carnavais da cidade, no final
dos anos 1920 e ao longo dos 1930.
Os fundadores de algumas escolas de samba vêm de experiências
nos cordões ou das tradicionais rodas de samba que ocorriam pela
cidade, trazendo a chancela dessa origem: a estrutura de um cordão,
de composição familiar, o que lhes confere, igualmente, vulnerável
durabilidade que somente alguns conseguem ultrapassar.
Tal particularidade traz outro componente importante para a
estrutura das escolas de samba paulistas, segundo Wilson de Moraes,
que é sua base instrumental, a qual se pauta nessa experiência dos
cordões, e não na reprodução do modelo carioca. O autor traz como
fundamentação para seus argumentos os depoimentos de Sebastião
Eduardo Amaral e Alcides Marcondes, este último instrumentista da
Escola de Samba Lavapés. Marcondes, além de seu flautim, relaciona
para aquela escola:
o cavaquinho, pandeiro, reco-reco, surdo, um ganzá e coisa, para
fazer ritmo e tal e eu é que garantia. Depois teve um tempo que nós
arranjamos um trombone... da casa do Seu Antoninho. Tocava de
ouvido, mas era muito bom trombone, viu? (Moraes, 1978)

O depoimento de Sebastião Eduardo Amaral (“Pé Rachado”,
integrante do Vai Vai), recolhido por Wilson de Moraes, confirma
as informações do instrumentista da Lavapés e acrescenta outros
elementos:

envergando as cores preto e branco, permaneceu por longos anos como cordão;
transformou-se em 1972 em Escola de Samba Vai Vai, consolidando-se nos meios
carnavalescos como uma grande escola, cuja fama hoje é imbatível, fazendo jus
à sua tradição. Além desses cordões, ao longo dos anos 1930 surgiram muitos
outros, entre os negros e, também, entre os brancos de bairros diferenciados
(Brito, 1986; Simson, 1989; Silva, 2008; Moraes, 1978, p.53).
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Naquele tempo tinha o Chico. Tinha o irmão dele, saía de cuíca,
Chico do Cavaquinho... aquele menino que tocava flauta no Lavapés. O Alcides, que saía de flauta no Lavapés. O Lavapés era um
choro no meio da rua!... O Lavapés tinha uma bateria, que até hoje é
meio difícil conseguir uma bateria. Tinha um apitador muito bom:
o Genésio, grande apitador. O surdo do Lavapés batia diferente.
Muito diferente. Tinha bons batuqueiros. Tinha Mandião, cara
cantor. Cantava muito bem. O Lavapés teve elementos muitos bons
de samba... Bateria, eles tinham tamborim, tinham chocalho, surdo,
caixa. A caixa carioca eles conservaram, que faz o papel do ripinique... naquele tempo tinha o bumbo. Eles tinham um tocador lá que
não era brincadeira. O bumbo era a base da Escola. O bumbo caiu e
não vem mais... O Lavapés tinha um bumbo, era um bumbo só, mas
tinha. Mas era um bumbo seguro, muito seguro. (Moraes, 1978, p.53)

A base instrumental da primeira escola de samba, na interpretação
de Wilson de Moraes, é a mesma dos cordões anteriores: “A diferença
estava no ritmo executado, o samba, e, consequentemente na dança”
(Moraes, 1978, p.53). E também a estrutura dos desfiles permanece
a mesma dos antigos cordões: com o baliza à frente, o estandarte e a
não obrigatoriedade de enredo.
Na exibição das agremiações mencionadas anteriormente, os jornais não informam o que foi apresentado pelos participantes. Seguramente, cumpriam as regras oficiais para qualquer aparição pública,
que é ter a autorização oficial. Porém, não há informação sobre as
músicas apresentadas durante os desfiles e os conteúdos dos desfiles
exibidos pelas diversas agremiações.
Apesar desse enquadramento, é importante realçar que as agremiações envolvidas nesse certame não dependiam exclusivamente de
doações públicas para estruturar os seus desfiles. Elas contavam com
a ajuda dos simpatizantes e, em especial, dos esforços dos próprios
integrantes que desenvolviam uma série de atividades durante o ano
inteiro para arrecadar fundos visando à montagem de suas performances carnavalescas do ano seguinte. Wilson de Moraes afirma que
os cordões e as escolas de samba paulistanas tiveram, também, o apoio
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financeiro da iniciativa privada: “[até 1967] eram patrocinados por
jornais, emissoras de rádio e de TV, clubes de lojistas de bairro etc.,
podendo tal patrocínio existir ou não, dependendo inteiramente de
condições momentâneas” (Moraes, 1978, p.65).
Essas informações sobre o “patrocínio”24 dos cordões e escolas da
comunidade negra devem ser relativizadas, pois o comum era a recusa
do apoio financeiro às atividades provenientes desse grupo, notadamente aquelas relativas aos programas das rádios. José Geraldo
Vinci de Moraes (2000) afirma categoricamente que, em decorrência
do preconceito, as manifestações culturais dos negros eram alijadas
da mídia radiofônica paulistana, atitude que se estendia aos patrocinadores, que se recusavam a investir em programas que estivessem
ligados aos negros. Se essa era uma prática corriqueira durante o ano,
por que seria diferente durante os festejos de Momo? Esclarece Vinci
de Moraes:
Era incomum encontrar um músico profissional negro no
ambiente radiofônico paulistano na década de 30. Uma das raras
exceções foi Zezinho da Casa Verde, que conseguiu ocupar espaço
no rádio individualmente e por seu conjunto, Águias da Meia-Noite;
em todo caso sempre como acompanhante de cantores e cantoras,
tocando vários estilos e gêneros, menos suas próprias produções ou
de outros sambistas paulistanos [...].
Tinham um repertório amplo. Porém, o retorno artístico e, sobretudo, financeiro era mínimo; eles continuavam sendo discriminados,
e o dinheiro era insuficiente até para manter o conjunto. (Moraes,
2000, p.281-282)25

24 Esse patrocínio só pode ser compreendido no âmbito de um projeto maior que
era o conjunto de atividades que faziam parte dos festejos gerais dos carnavais
da cidade e não uma política voltada especificamente para o grupo negro.
25 Se essas dificuldades ocorriam na década de 1930, não há registro na historiografia de que tenha havido modificações na década de 1940 e seguintes, a não
ser esses registros de Wilson de Moraes, em parte contestados pela historiografia
(Moraes, 2000) e por Sr. Zezinho da Casa Verde.
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Em depoimento gravado no Museu da Imagem e do Som de São
Paulo (MIS/SP), o próprio protagonista, Sr. Zezinho (Fita 112.5 –
Carnaval Paulistano) da Casa Verde, em narrativa apaixonada, conta
as dificuldades para ser aceito pelas rádios locais, por problemas de
preconceito. Diz que era músico, mas para sobreviver arranjava trabalho em serviço pesado, carregando “sacas de café”. Trabalhou na
Rádio Alvorada com o seu grupo Águias da Meia-Noite, acompanhando os artistas e cantando as músicas deles. Mas, como não podia
gravar as suas próprias músicas ou as do grupo, não permitiu que
outros músicos ou cantores gravassem as suas produções. O grupo
trabalhou na atividade artística por vários anos e, apesar de seus integrantes serem reconhecidos como participantes do melhor conjunto
de músicos negros de São Paulo, os seus cachês eram baixíssimos, o
que inviabilizava a permanência na atividade e também originou o
seu término.
Independentemente das questões difíceis vividas pelos integrantes da comunidade negra, as distintas agremiações constituíam-se em
espaços que propiciavam aos seus membros a solidificação de redes
de relações que garantiam laços de amizade e afetivos não apenas
durante o Carnaval, mas o ano todo. Também eram elas que, de uma
forma ou de outra, davam vida aos carnavais de rua (ou em espaços
delimitados como o Parque Antártica, o Parque do Ibirapuera), dos
clubes e das diversas agremiações que promoviam em espaços fechados os bailes durante os dias dedicados a Momo.
O Gráfico 1, mencionado anteriormente, expressa o interesse
dos paulistanos, homens e mulheres, para se divertirem e aos outros,
evidenciado no registro de 27 bailes anunciados pelos clubes recreativos, clubes esportivos e hotéis aos seus frequentadores, apesar dos
obstáculos já assinalados. Isso indica que os clubes e congêneres eram
os responsáveis pelas folganças dedicadas a Momo, como vinha insistentemente reiterando o jornal O Estado de S. Paulo, o que passou
a definir o perfil do carnaval paulistano ao longo do tempo (Correio
Paulistano, 14/2/1942).
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1.1.1. Os foliões sob o estado de guerra
A partir de 1943, o racionamento de combustível atingiu as Grandes Sociedades Carnavalescas que, desde 1940, já haviam encerrado a
etapa de sua participação nos carnavais da cidade. Em seu lugar, cada
vez mais ocupavam espaço nessas celebrações os cordões e escolas de
samba dos grupos negros, que passavam a se constituir nas atrações
dos desfiles organizados pelo C.P.C.C., patrocinados pelos jornais,
pelas rádios e pela municipalidade. Os efeitos dessas mudanças foram
registrados pelos jornais diários que divergiam sobre o seu alcance. O
jornal O Estado de S. Paulo vaticinava o fim desses folguedos, posição
essa não partilhada pelo Correio Paulistano.
Os registros indicam, entretanto, que nos anos de 1943 e 1944,
sob o domínio do estado de guerra no país, a participação dos foliões
nos folguedos foi menor, mesmo que se considere que tais apontamentos sejam apenas indicativos e não tragam a efetividade de todos
os folguedos. Sabe-se que os obstáculos não se resumiam aos problemas relacionados aos combustíveis. As proibições e interditos
oficiais de censura à movimentação dos foliões, o esquadrinhamento
das músicas, dos blocos, dos cordões, das fantasias, dos estandartes
das agremiações, a proibição de bebidas alcoólicas, a delimitação do
início e término dos bailes, a exigência de contratos das orquestras,
e até a proibição de manifestação sobre as posições governamentais
em relação à guerra tornaram esses festejos praticamente inviáveis na
cidade, se não fosse a teimosia de seus adeptos.26
Porém, nem todos os foliões seguiam tal receituário, criando de
improviso letras para canções já consagradas ou, ainda, para composições que faziam referência à guerra e ridicularizavam os seus
personagens. Os compositores populares registravam, por exemplo,
suas percepções sobre o conflito, em músicas que embalaram a folia

26 A maioria dessas restrições era comum a outros carnavais, o que mudava era a
perspectiva política assumida para fazer a censura e o esquadrinhamento que
avançava em relação aos costumes, com o cuidado para que os festejos não fossem palco de protestos políticos, de qualquer natureza.
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durante o ano de 1943, satirizando aspectos diferenciados da contenda e, igualmente, os principais protagonistas, Hitler e os militantes
nazistas, com suas aparições performáticas, nos exagerados desfiles
militares nos espaços públicos (Silva, 2004).
Outras questões apareciam na imprensa revelando a problematização de contemporâneos nesses anos de 1943 a 1945, sobretudo em
torno da justificativa ética para o país mergulhar na folia enquanto
brasileiros morriam dentro e fora dos campos de batalha. Mas essas
avaliações eram resolvidas com o argumento de que a vida seguia o
seu curso, independentemente do conflito armado. Ainda em 1945
tal questão ética sobre a conveniência ou não de brincar o Carnaval
nesse momento de guerra aparecia nas revistas, agora com a defesa
de ser uma forma de aliviar as tensões e as muitas privações enfrentadas no dia a dia, o qual ficara mais difícil com o aumento do custo
de vida, com o racionamento de muitos produtos, o congelamento
dos salários decorrente do estado de guerra em vigor no país (Careta,
1907, 13/1/1945, p.3).
Essa atitude oscilante repete-se na cobertura da imprensa. Em
São Paulo, os jornais apenas noticiavam a programação dos bailes
carnavalescos em alguns clubes espalhados pela cidade. O Correio
Paulistano, em 1943, noticia em pequena matéria da página 9, intitulada “O Carnaval nos Clubes Esportivos”, algumas informações
sobre a programação de bailes carnavalescos em alguns clubes, como
o Corinthians, Palmeiras, Esporte Clube Pinheiros e Clube Atlético
Juventus (Correio Paulistano, 4/3/1943, p.9). Não se falava mais de
carnaval de rua. Já O Estado de S. Paulo, embora publique os locais
onde os foliões podiam se divertir durante esses dias, evidenciava em
suas páginas as medidas coercitivas das autoridades, definindo os
termos com base nos quais os foliões deviam pautar suas condutas
durante os folguedos momescos. A ênfase no caráter coercitivo talvez
indique as diretrizes da nova direção do jornal que, de 25 de março de
1940 a dezembro de 1945, esteve submetido à intervenção do governo
federal, conforme assinalado anteriormente. Cabe esclarecer que, em
1943, Abner Mourão passou a diretor de Redação e Mario Guastini, a
redator-chefe (a partir de 1944, ele passou a acumular também o cargo
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de diretor do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, o
DEIP/SP), tornando-se, assim, o jornal um órgão oficial do governo
federal (Costa, 2009, p.61 e 167).
As deliberações dos órgãos de censura eram amplas. O DEIP,
órgão ligado ao DIP, emitiu rígida resolução controlando todos os
aspectos referentes ao Carnaval. Os desfiles de rua de blocos, cordões, grupos e sociedades carnavalescas só podiam ocorrer com autorização dos “órgãos competentes”: o DEIP e Secretaria de Segurança
Pública (SSP). Os trajes, as letras de músicas e estandartes também
tinham que passar pelo crivo da censura. As orquestras tinham que
arquivar os seus contratos na Divisão do DEIP e estavam, igualmente, proibidas de executar as letras de músicas censuradas, o que
se estendia aos grupos, ranchos e cordões (O Estado de S. Paulo,
21/2/1943, p.7).
Esses termos foram reforçados pelo secretário de Segurança
Pública, Dr. Acácio Nogueira que, por meio da Agência Nacional,
expediu para os folguedos carnavalescos as seguintes instruções:
1. Os bailes carnavalescos, blocos, cordões e outros agrupamentos, bem como as passeatas, só poderão ser realizados com a
devida licença das autoridades competentes;
2. A exibição de estandartes ou alegorias, para fins carnavalescos, só será permitida quando autorizada por esta Secretaria
e demais autoridades competentes;
3. Os bailes carnavalescos se iniciarão às 22 horas e se encerrarão
às 4 horas, não se tolerando qualquer prorrogação;
4. Não será permitido o uso de objetos que se possam tornar
instrumentos de agressões, tais como latas, fragmentos de
madeira e semelhantes;
5. Proíbe-se também o uso, à guisa de fantasia, de uniformes,
distintivos, emblemas, bonés, botões, golas, fitas etc., adotadas pelas classes armadas. Esta medida se torna extensiva
também a quaisquer outros uniformes, a fim de que não se
confundam os fantasiados com quem, pela sua função pública
ou particular, seja obrigado a usá-los;

Dimensoes_da_cultura_e_da_sociabilidade__[MIOLO_14x21]__Graf_v1.indd 52

29/01/2016 14:37:28

DIMENSÕES DA CULTURA E DA SOCIABILIDADE  53

6. Fica expressamente proibido o uso de máscaras de qualquer
espécie e bem assim outros meios que sirvam para dificultar
a imediata identificação das pessoas;
7. Fica proibida nos dias 6, 7, 8 e 9 do corrente a venda de
bebidas alcoólicas. Tolerar-se-á excepcionalmente: a) venda
moderada de chopp, cerveja, “whisky” e vinhos espumantes,
nos bailes, ficando sua restrição a critério da autoridade policial de serviço; b) o uso de bebidas nos hotéis, restaurantes e
casas congêneres, durante as refeições;
8. Durante os folguedos, fica permitido o uso de lança-perfumes. [...];
9. É proibido o uso de pós ácidos, e outras substâncias irritantes
que se destinam a fins carnavalescos;
10. As autoridades policiais deverão dar todo o apoio aos representantes dos Juízes de Menores e aos agentes fiscais federais,
estaduais e municipais a serviço de suas repartições.
11. É vedada, nos festejos carnavalescos, qualquer manifestação
ou alusão referente ao atual conflito mundial;
12. Não se permitirão, nas passeatas ou agrupamentos carnavalescos, críticas ou alegorias que objetivem o governo ou a sua
orientação política internacional. (O Estado de S. Paulo, O
policiamento no Carnaval. 7/3/1943, p.6)
O texto rematava com o alerta de que os infratores seriam punidos de acordo com “as medidas inerentes ao atual estado de guerra”
(O Estado de S. Paulo, O policiamento no Carnaval. 7/3/1943, p.6).
Nessa mesma direção, o jornal O Estado de S. Paulo publicou
ainda o comunicado do Sr. Agnaldo de Góes, diretor do Serviço de
Trânsito da capital, sobre as providências tomadas, neste setor, em
relação ao corso e aos serviços de autotáxis:
Em virtude da falta de combustível, da necessidade de sua economia, da proibição do tráfego dos carros particulares e da diminuta
quantidade dos demais veículos em circulação, esta Diretoria do Serviço de Trânsito faz público que durante os dias do próximo Carnaval
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não haverá possibilidade de organização do corso como nos anos anteriores, motivo pelo qual deixa esta mesma repartição de estabelecer
tabelas oficiais para os autotáxis, restringindo o policiamento especial
ao que for absolutamente necessário. Os serviços de autotáxis serão os
mesmos atualmente adotados, sendo severamente punidos os infratores. (O Estado de S. Paulo, 7/3/1943, p.6)

Apesar das proibições terem um caráter generalizado para todo
o país, nem sempre o folião levava a sério os interditos, insurgindo-se, a seu modo, “aos excessos de zelo” das autoridades, a exemplo
do posicionamento do país em relação à guerra que ficou registrado
nas músicas que embalaram a folia durante esses anos, muito embora
fosse proibida a menção ao conflito.
Destacaram-se as letras das marchinhas “Adolfito Mata-Moros”, de João de Barros e Alberto Ribeiro (1943) e “Que passo é
esse Adolfo?”, de Haroldo Lobo e Roberto Roberti (1943), além de
“Danúbio Azulou”, que usaram o deboche e a ironia para desqualificar Hitler e seus seguidores (Silva, 2004).
Na cobertura e análise feitas pelo O Estado de S. Paulo o Carnaval
desse ano de 1943 aconteceu quase que somente nos clubes, os quais
ofereceram, nos quatro dias, “grande número de bailes”. A notícia
é completada com a avaliação do jornal sobre a situação dos festejos
carnavalescos na cidade ao salientar, ainda, as músicas que estavam
fazendo sucesso. Critica a qualidade duvidosa dessas marchinhas,
citando “Danúbio azulou”, que fazia troça ao bigodinho de Hitler.
Mas, antes dos Dias Gordos, o jornal Folha da Manhã noticiou
um baile beneficente em prol de “Fundos Universitários de Pesquisa
para a defesa Nacional”, o tradicional baile do Tênis Clube Paulista (27/2/1943) nos seus salões sociais, das 22 às 4 horas e, ainda,
a programação pré-carnavalesca para os dias 26 e 27 de fevereiro na
“Cidade da Alegria”, no Parque da Água Branca, envolvendo desfiles das escolas de samba, cordões, grupos e blocos carnavalescos e
dos Tenentes do Diabo. Ainda anunciava os “famosos” bailes do cine
Odeon durante os dias de carnaval.
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Diz o jornal Folha da Manhã (27/2/1943, p.7), quanto às atividades na “Cidade da Alegria”, no Parque da Água Branca:
No palco instalado no auditório central (da Cidade da Alegria, no
Parque da Água Branca) as agremiações carnavalescas exibir-se-ão
em número de dança e canto. Outras grandes atrações e numerosos
bailes populares contribuirão para que o ambiente na “cidade da
folia” se mantenha animado hoje e amanhã.

As atividades foram divulgadas em propaganda específica que
resumia a programação de cada espaço do parque e o módico ingresso
de entrada em seu recinto.

Figura 1 – Hoje, na Cidade da Folia.
Fonte: Folha da Manhã, 28/2/1943, p.6.
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Essas atividades tinham por meta estruturar os festejos carnavalescos para os dias festivos que ocorreriam no mês seguinte.
Já o jornal O Estado de S. Paulo anunciava que, nos clubes e
congêneres, os bailes se destacavam, como é possível acompanhar
no Gráfico 1 (O Estado de S. Paulo, 6/3/1943, p.5). Nessa percepção, o Carnaval dividiu a cidade. Uma parte preferiu refugiar-se nas
praias e outras localidades propícias ao descanso. A outra apostou
no carnaval de rua, se é que ele iria acontecer, como ponderava o
jornal. Em outra matéria, constatou-se que ele não ocorreu, apesar
do apoio do público.
Contudo, ainda nesta matéria, noticiou-se a realização da terça-feira de Carnaval, na Praça Martins Fontes, animada concentração
de grêmios carnavalescos em homenagem à Rádio Cosmos, que instalara possantes alto-falantes na sacada de sua sede. Dizia o jornal:
Durante a concentração que atraiu apreciável público desfilaram
os cordões Vai-Vai, Campos Elíseos e Som de Cristal e a Escola de
Samba dos Lavapés.
O dr. João Ferreira Fontes, diretor da emissora, proferiu um discurso de agradecimento pela homenagem de que a Cosmos foi objeto
por parte das agremiações ali reunidas, prometendo que assim que
terminasse a guerra... a sua estação voltaria a promover o “Carnaval
do Povo” como o fizera até a entrada do Brasil no conflito. (O Estado
de S. Paulo, 11/3/1943, p.3)

O trecho indica as dificuldades enfrentadas pelos que antes da
guerra patrocinavam os eventos carnavalescos, dificuldades que se
desdobravam para os preços dos ingressos nos bailes, divulgados
nos anúncios publicitários, como fez o Cine Odeon ao especificar a quantia a ser paga por “senhoras” (Cr.$20,00), “cavalheiros” (Cr.$35,00) e “posse de Mesa” (Cr.$30,00) (Folha da Manhã,
28/2/1943, p.6), o que indica uma significativa mudança em relação
aos anos anteriores.
Os preparativos para os folguedos momescos do ano de 1944
ocorreram submetidos às mesmas restrições do ano anterior,
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reiteradas nas “Instruções da Divisão de Turismo e Diversões Públicas do DEIP”, tornadas públicas na imprensa. A portaria continha
as seguintes instruções:
1) A realização de bailes carnavalescos, de préstitos, passeatas de
blocos, cordões, ranchos ou outros agrupamentos carnavalescos depende de alvará desta Divisão, que exigirá a prova de
idoneidade de seus responsáveis por documento hábil quando
não se tratar de estabelecimentos nela registrados;
2) A exibição de estandartes e insígnias por parte de agrupamentos carnavalescos depende de censura prévia e alvará requerido à Divisão, sujeitos os responsáveis, quando não se tratar
de entidades registradas, à prova de idoneidade requerida no
item anterior;
3) Os bailes carnavalescos não poderão começar antes das 21
horas e só serão licenciados até as 4 horas da manhã;
4) São proibidas as canções ofensivas ao que quer que seja e as
orquestras, ranchos, cordões e grupos carnavalescos só poderão executar músicas cujas letras tenham sido censuradas;
5) Os interessados na promoção de vesperais infantis deverão
apresentar a prova de consentimento do Juiz de Menores. De
qualquer modo, carecem desse consentimento as vesperais e
os bailes onde tenham acesso os menores;
6) Os salões de bailes cujas vistorias fixarem um determinado máximo de lotação deverão cumprir rigorosamente a
determinação;
7) Os alvarás a que se referem os diversos itens desta Portaria
deverão ser requeridos com um mínimo de 5 (cinco) dias de
antecedência;
8) É obrigatória a celebração de contratos com as orquestras e
seus músicos, os quais deverão ser arquivados na Divisão;
9) Os carros de propaganda ou de anúncios de qualquer natureza, quando feitos com o caráter alegórico ou de feição carnavalesca bem assim quando realizados por propagandistas em
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trajes característicos ou fora do comum, dependem de censura
prévia por parte da Divisão e de autorização; [...].27
Outras determinações foram feitas pelo secretário de Segurança
Pública, Alfredo Issa, relativas aos combustíveis, já proibidos aos
carros de passeios e estendidos aos caminhões. Em consequência,
esclarecia-se que o corso não seria realizado conforme os anos anteriores (Folha da Manhã, 17/2/1944, p.12). No entanto, essas restrições
e exigências minuciosas para a realização dos folguedos não inibiram
os clubes, que ofereceram aos seus associados tanto os bailes noturnos
quanto as vesperais dedicadas às crianças e aos jovens paulistanos.
No Gráfico 1, podem-se visualizar os tipos de agremiações que se
envolveram nessas festanças oferecendo bailes (e vesperais) aos seus
associados e ao público em geral (O Estado de S. Paulo, 5/2/1944,
p.7; Folha da Manhã, 16/2/1944, p.10) e aquelas envolvidas na organização dos bailes são em número menor do que as do ano anterior. O
jornal Folha da Manhã (16/2/1944, p.10) anuncia o calendário dos
bailes, e percebe-se que entre os proponentes existem alguns clubes
que já ofereciam esse tipo de evento aos seus associados e demais
foliões na cidade de São Paulo, como o Tênis Clube Paulista, Sociedade Sul Rio-Grandense, Pacaembu (os bailes estavam previstos para
os dias 17, 19, 20, 21, 22/2), Odeon, C. A. Bandeiras, Centro Gaúcho. E, ainda, aqueles realizados por categorias profissionais, como os
do A. A. Banco do Brasil, Baile dos Artistas, Centro do Professorado
Paulista e as atividades na “Cidade da Folia”, no Parque Antártica
da Água Branca.
Apesar de haver instruções proibindo “canções ofensivas a quem
quer que seja”, Hitler foi admoestado no Carnaval de 1944 com a
música “Abaixa o braço”, de Elpídio Viana e Nelson Trigueiro, que
ridicularizava as suas performances e as de seus seguidores. Mesmo
que alguns jornais pesquisados insistissem nas dificuldades para
27 O Estado de S. Paulo (sábado, 5/2/1944, p.7) informava que os itens 10o ao
13o referiam-se à regulamentação e aos procedimentos dos fiscais para atuação
durante o Carnaval.
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garantir a realização dos festejos, essa não era uma posição unânime
da imprensa. O noticiário enfocava as proibições e, também, as
opções para garantir momentos lúdicos aos foliões nas festividades
dedicadas a Momo, a exemplo da Folha da Manhã, que divulga os
bailes que ocorrerão durante as festividades mencionadas e as ações
do C.P.C.C. que se articulavam, junto a alguns clubes e entidades
(Corinthians, Ginásio do Pacaembu), para efetivar a programação,
seguindo uma linhagem de festejo muito antiga que homenageia
aqueles que apoiam financeiramente (ou de outra forma) os festejos.
Nesse momento, os motes das homenagens eram os jornais O Dia e
Folha da Noite, no decurso desses carnavais. Essa posição manifesta-se em nota que o C.P.C.C. publicou no jornal citado, na qual tornou
públicas suas decisões de intervenção nos ditos festejos, conforme
trecho a seguir:
Reunião do C.P.C.C. – Reuniu-se na tarde de ontem, em sua
sede provisória, na redação d’O Dia, à rua do Carmo, a diretoria do
Centro Paulista dos Cronistas Carnavalescos. Os trabalhos foram
abertos pelo Sr. Presidente em exercício, que depois de lida a ata da
sessão anterior, de acordo com os presentes, tomou as seguintes deliberações: nomear uma comissão constituída pelos cronistas Carlito
Junior, Zig Zag, Castro Carvalho (Barão) e Olinto de Castro, para
representar a entidade na vesperal à fantasia que o E. C. Corinthians
Paulista fará realizar em sua homenagem, nos salões do Cine Politeama; designar os cronistas Arlequim, Dragão, Mestre Coruja e
Carlos Manuel para, em comissão, representar o C.P.C.C., no grande
desfile carnavalesco em homenagem à “Folha da Noite”, dia 17, no
recinto da “Cidade da Folia” no Parque Antártica. (Folha da Manhã,
16/2/1944, p.10)

Apesar da tentativa de maior intervenção dos cronistas nos carnavais da cidade, parece que essa atuação ainda era limitada, a considerar pelas informações sobre o porte das “carteiras vermelhas” para
garantir o “passe livre” dos associados aos locais de realização das
folganças carnavalescas. Entretanto, as “carteiras vermelhas” tinham
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validade (mediante entendimento verbal) em alguns espaços, a exemplo do Cine Odeon e dos clubes Minas, Babilônia, Salão do Luso e
Clube dos Fenianos (Folha da Manhã, 16/2/1944, p.10).
No ano seguinte, o cenário não se alterou e o Carnaval enfrentou
as mesmas dificuldades. O contexto de guerra ainda preocupava o
país, dado que os confrontos bélicos continuavam, embora houvesse
bastante otimismo quanto ao seu término. Os compositores Herivelto
Martins e Grande Otelo expressaram nos versos de “A guerra acaba
amanhã” (1945) o momento especial e propunham substituir o cantil e os fuzis pelo pandeiro e o tamborim, como forma de exorcizar os
males e aplacar a dor e promover o esquecimento dessa traumática
experiência.
O tema da guerra ainda continuava proibido, conforme noticiou
o Correio Paulistano em 3 de fevereiro, ao publicar as medidas tomadas por autoridades do Rio de Janeiro quanto ao tríduo de Momo e
quanto às músicas carnavalescas. Informava o Correio: “Soube-se,
assim, que serão proibidas as letras de músicas que ofendam a moral
e o decoro público, o governo, a orientação política, não sendo toleradas, também, as críticas e alegorias ofensivas a orientação seguida
pelo governo em face da polícia internacional [...]” (Correio Paulistano, 3/2/1945, p.6).
Contudo, o Correio defendia as iniciativas governamentais com
o argumento de “que alguns compositores se servem de quaisquer
assuntos” sem se importar com as interpretações ou mesmo com os
ataques à língua portuguesa, prestando, assim, um desserviço ao país.
Nas avaliações dos jornais, o Carnaval seguia a mesma estrutura
dos anos anteriores, marcada por desinteresse dos foliões. Por exemplo, o jornal O Estado de S. Paulo ajuíza que Momo estava perdendo
prestígio, até mesmo no Rio de Janeiro. O que dizer, então, em São
Paulo:
Todos fogem do carnaval, procurando repouso nas praias, nas
fazendas, nas estações de água [...].
No Rio, passando pouco antes das dez da noite de domingo pela
sua artéria principal, a Avenida Rio Branco, tive a impressão de um
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corso em dia de festa. Gente a passeio. De espaço a espaço um cordão
insípido a cantar os últimos sambas e marchas.
Apenas em alguns salões danças animadas. As praias, movimentadíssimas, apresentavam o aspecto costumeiro, aos domingos, com
mais colorido. Nos morros a coisa difere. Ali, sim, o Rio vive os dias
antigos...
Está, assim, no Rio, o império de Momo restringido aos subúrbios. Em nossa terra, também está estrebuchando. E, francamente,
nada se perderá com a sua morte – Mg. (O Estado de S. Paulo,
13/2/1945, p.3)

As brincadeiras e desfiles de rua, de fato, estavam ausentes dos
folguedos (e dos registros da imprensa). O corso continuava fora do
horizonte do folião em decorrência da continuidade do controle de
combustível e, certamente, da falta de interesse dos foliões por essa
brincadeira. A esse respeito, a Secretaria de Segurança Pública de São
Paulo, dias antes, divulgou o seguinte comunicado:
Em virtude da falta de gasolina, da necessidade de sua economia. Da proibição do tráfego dos carros particulares e da diminuta
quantidade dos demais veículos em circulação, não haverá corso carnavalesco como nos anos anteriores motivo pelo qual não serão estabelecidas normas para sua organização [...]. (O Estado de S. Paulo,
9/2/1945, p.7)

As advertências voltavam-se aos abusos de bebidas e às normas
em relação aos menores, que deviam portar as autorizações do Juizado, bem como aos locais destinados a esses foliões, que deveriam
ter os alvarás devidamente atualizados.
Mas, nesse ano de 1945, apesar dos prognósticos negativos, houve
animados vesperais e bailes carnavalescos em espaços de sociabilidade
distintos que agregaram os segmentos variados da sociedade. Os
bailes programados foram a principal atividade e realizaram-se em
muitas localidades, durante os quatro dias dedicados às folganças de
Momo, conforme também se pode aferir no Gráfico 1, que registra
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bailes em 32 clubes, doze associações, um teatro e em dois cinemas
da capital (Correio Paulistano, 9/2/1945, p.6; O Estado de S. Paulo,
11/2/1945, p.6; Folha da Manhã, 8/2/1945, p.11).
A cidade de São Paulo brincou os dias destinados aos festejos
nos principais clubes da cidade envolvendo os diversos segmentos
da sociedade, como é possível constatar na Figura 2, a seguir. A
animação dos festejos momescos foi registrada pelas câmeras dos
fotógrafos do Correio, tanto nas vesperais infantojuvenis, quanto
nos bailes de adultos, em que pese a falta de confetes, serpentinas e
de lança-perfumes, como informa a manchete do jornal. Os foliões
e folionas de distintas idades portavam suas fantasias de inspirações
diversificadas.

Figura 2 – Bailes carnavalescos de 1945.
Fonte: Correio Paulistano, 13/2/1945.
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As avaliações do Correio Paulistano sobre os festejos na cidade
são de muita animação, diferentemente de O Estado de S. Paulo, que
durante todo o período de guerra e de ocupação do jornal faz uma
apreciação bastante negativa dessas festividades. Essa postura coerente, além das questões conjunturais, certamente deve-se ao fato de
seu editor Manuel Leiróz, que assinou a coluna até 1945, ser o mesmo
dos carnavais anteriores à intervenção. Tais informações foram dadas
em 1945, pelo próprio jornal, ao fazer uma análise sobre a tibieza do
Carnaval nesse ano, rememorando sua importância para a cidade e,
até mesmo, para os órgãos de imprensa, que davam um tratamento
especial ao assunto, até com editor específico para a seção (O Estado
de S. Paulo, 13/2/1945, p.4).
As críticas do jornal sobre os festejos de Momo ocorreram de
forma recorrente, apesar dos interventores. Uma hipótese plausível é a de que o assunto não tinha relevância para a direção do jornal, possibilitando que o editor, independentemente das mudanças
internas, ficasse livre para imprimir um tom pessimista aos festejos e
sutilmente marcasse as recorrentes proibições voltadas aos pândegos.
O término da guerra28 não significou a superação dos problemas
imediatos do país e tampouco a desobstrução dos entraves para as
celebrações dos festejos carnavalescos. O ano de 1945 foi marcado
por protestos e realinhamentos políticos visando à construção de uma
nova ordem política plenamente democrática para o país. Em maio,
ainda sob o governo Vargas, os presos políticos foram anistiados.
Nesse mesmo mês foi publicado o decreto (28/5/1945) marcando
as eleições presidenciais para o dia 2 de dezembro daquele ano, bem
como o novo Código Eleitoral. Os partidos políticos foram criados.
Nesse processo, contudo, surgiram articulações políticas que tencionavam indicar Vargas como candidato à presidência da república. Tal
movimento, apoiado pelos comunistas, ficou conhecido como queremista, e defendia a Constituinte com Getúlio Vargas. Entretanto,
28 A II Guerra Mundial encerrou-se na Europa com a queda da Alemanha em 7
de maio de 1945. O Japão, contudo, somente se rendeu em 14 de agosto do
mesmo ano.
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outras forças políticas aglutinadas na União Democrática Nacional
(UDN) se insurgiram e conseguiram a deposição de Vargas a 29 de
outubro de 1945 (Ferreira, 2003).

1.2. Os carnavais da cidade de São Paulo entre os
anos de 1946 e 1949
O ano de 1946 iniciou-se com a posse do presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, eleito pelo voto direto29 e inaugurando
um novo tempo do país. Essas eleições foram importantes do ponto
de vista dos carnavais, considerando-se que o PCB passou a se interessar pelos folguedos e a intervir em sua organização, sobretudo no
Rio de Janeiro, com a aproximação cada vez mais recorrente com as
escolas de samba daquela cidade, em uma fase inaugural do interesse
do partido em relação a essas festividades.
Certamente o clima democrático imprimiu novos ares ao país e ao
Carnaval desse início de ano. A historiografia (Negro; Silva, 2003),
contudo, indica muitas dificuldades e sucessivas greves de diferentes categorias de trabalhadores reivindicando melhorias salariais para
minimizar as defasagens de longos anos de congelamento de salários,
do alto custo de vida e da escassez dos produtos de primeira necessidade, notadamente de alimentos. O descontentamento da população
agravava-se com as recorrentes filas para a aquisição desses produtos.
Os vários indícios e registros sinalizam que os anos de 1946 a
1949 marcaram-se por muitas tensões, o que certamente desdobrou-se aos carnavais retomados em meio aos problemas que afligiam os
brasileiros. A retomada da democracia no país não significou flexibilidade de normas e regras em relação aos festejos carnavalescos,
29 Os resultados dessas eleições acenaram para uma pequena alteração na correlação de forças na Câmara, pela eleição de 22 deputados do Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) e 14 do Partido Comunista Brasileiro (PCB) à Constituinte,
comprometidos com reformas sociais. Skidmore (1979, p.90) informou que o
Partido Social Democrático (PSD) elegeu 151 deputados e a UDN 77 deputados,
significando que os conservadores ainda eram a maioria no Parlamento.
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considerando que o folião, individualmente ou em grupo, continuava
submetido ao mesmo rigor e padrão de exigência para cair na folia.
Ou seja, era preciso conseguir autorização prévia para a realização dos
diversos eventos; submeter à censura prévia os trajes individuais, os
dísticos, as músicas, os trajes das agremiações; ficar restrito aos limites de horário de início e término dos eventos, inclusive os bailes; e
seguir os preceitos em relação aos bailes infantojuvenis. Mesmo com
essas exigências, a adesão dos foliões aos bailes, as fantasias usadas
e o envolvimento dos pândegos em atividades diversas ao longo dos
anos mencionados continuaram, o que se evidencia nas fotos publicadas pelos jornais que mostram multidões de brincantes em seus
clubes e associações.
As pesquisas nos jornais diários indicam que, durante esses anos,
o núcleo dos festejos ainda estava concentrado nos clubes, associações, sindicatos e teatros da cidade, que preparavam em seus recintos
os espaços cenográficos para receber os brincantes. Alguns anunciavam as atividades que seriam desenvolvidas nos dias festivos, a
exemplo das premiações de fantasias e dançarinos que se destacassem. Mas os passos dos pândegos, suas irreverências e a quebra das
normas e regras durante o seu acontecer não eram registrados pela
imprensa, a não ser em episódios fortuitos. Porém, se sua ocorrência
não merecia registro, simbolicamente o assunto serviu de mote aos
artistas do traço, que trataram esses folguedos e os foliões usando a
irreverência e a carnavalização de suas práticas festivas. Faziam troça
de situações imaginadas ou não, dos desejos, das conveniências e das
diversas possibilidades de engajamento nos folguedos de Momo,
usando os elementos oferecidos por essa festa irreverente, tais como:
as máscaras e suas muitas possibilidades de transgressões e engodos,
a bebida, a quebra das regras cotidianas com o objetivo de livrar-se
dos compromissos conjugais, os disfarces e as alternativas de travestimento para usufruir as novas regras de sociabilidades vigentes nos
festejos dedicados a Momo, deus da galhofa e do deboche.
Detecta-se também, entre 1946 e 1949, a retomada dos carnavais
de rua. Os eventos foram organizados pelo C.P.C.C., que ao longo
desses anos conseguiu agregar o apoio dos meios de comunicação

Dimensoes_da_cultura_e_da_sociabilidade__[MIOLO_14x21]__Graf_v1.indd 65

29/01/2016 14:37:28

66

ZÉLIA LOPES DA SILVA

– rádios da capital e de alguns jornais –, da Prefeitura e dos lojistas.
Em alguns deles, havia o anúncio de premiações em dinheiro para os
vencedores das exibições destinadas aos blocos, cordões e escolas de
samba. Durante esses anos os espaços cenográficos para tais aparições
foram montados, com suas nomeações específicas: Parque Changai (1946); a “Cidade Carnaval”, no Parque Dom Pedro II (1948)
e o “Arraial da Folia”, no Parque Antártica da Água Branca (1948),
substituindo a “Cidade da Folia” (Parque Antártica) que foi palco
dos carnavais de 1942 a 1944.
Os festejos dos espaços fechados mobilizavam os foliões, tanto
os bailes pré-carnavalescos quanto os realizados durante os Dias
Gordos. Essas informações evidenciam-se nas tipologias de espaços
expostas no Gráfico 2, a seguir, que traz os agrupamentos festivos –
clubes, cinemas, centros, parques etc. – que organizavam bailes aos
seus associados e ao público pagante. Entre eles, os clubes assumiam
a liderança na programação dos bailes noturnos durante os Dias Gordos, de 1946 a 1949.
Gráfico 2 – Bailes carnavalescos na cidade de São Paulo – 1946-1949
rádio
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Fontes: O Estado de S. Paulo, 26/2/1946, p.8; O Estado de S. Paulo, 5/2/1947,
p.7; O Estado de S. Paulo, 20/1/1948, p.8; Correio Paulistano, 1o/3/1949, p.final.
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Os dados permitem verificar a ocorrência expressiva de bailes nos
diversos espaços de sociabilidades existentes na cidade. Em 1946, os
registros apontaram dezessete clubes, dois cineteatros, dois centros e
dois parques que se programaram para oferecer aos foliões essas atividades. No ano seguinte, ofereceram bailes carnavalescos aos seus
associados treze clubes, sete clubes esportivos, quatro associações,
três sociedades, dez grêmios/centros e sete cineteatros. No ano de
1948, doze clubes, três clubes esportivos, uma associação, três sociedades, quatro grêmios/centros e um cinema programaram bailes
carnavalescos para seus associados e demais interessados. Houve um
decréscimo de registros nos jornais de 1948 desses tipos de eventos
ocorridos na cidade. Não foi possível, contudo, detectar os problemas
que motivaram tal ausência de informações.30 Já em 1949, os registros indicam a existência de bailes em quatorze clubes, dois clubes
esportivos, cinco centros, quatro associações, dois cinemas e um local
denominado de “Circo da Folia”.
Detectadas as especificidades dos festejos carnavalescos nesses
quatro anos seguintes ao pós-guerra, é importante recuperar sua
dinâmica, ano a ano, com o objetivo de identificar o desenrolar dos
eventos nas manifestações de rua e nos clubes e demais agremiações.
As notícias dos preparativos carnavalescos na cidade em 1946,
por exemplo, ocorreram desde meados de fevereiro, com os bailes
pré-carnavalescos anunciados em vários espaços de sociabilidade da
cidade, como o Tênis Clube Paulista (baile no dia 16 de fevereiro, às
22h), C.R. Metropolitano (dia 17 do mesmo mês, às 15h), Centro
Gaúcho (também em 17 de fevereiro, às 20h), Grêmio XII de Outubro (no mesmo dia e horário), Clube Militar (17 de fevereiro, às 15h),
Marconi Clube (igualmente em 17 de fevereiro e às 15h), S.P.R. Atlético Clube (17 de fevereiro, às 19h), Clube Atlético Paulistano (23 de
fevereiro, às 20h), C.D.R. Royal (23 de fevereiro, às 21h), Sociedade
30 O desinteresse dos jornais por esse tipo de evento não está explicitado claramente. As explicações são o “desinteresse” dos paulistanos por tais folganças
ou a mudança da linha editorial dos jornais na conjuntura de pós-guerra. Tais
hipóteses não poderão ser resolvidas neste texto por envolver pesquisas específicas, sobre os jornais e suas transformações nesse período.
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Sul Rio-Grandense (nesse mesmo dia, às 22h), Lorde Clube (Salão
do Trianon, também em 23 de fevereiro, às 15h), e Sociedade Harmonia de Tênis (no mesmo 23 de fevereiro, às 22h) (O Estado de S.
Paulo, 16/2/1946, p.6).
Nessa listagem, que certamente é irrisória em relação às autorizações de alvarás emitidas pela polícia, destacam-se os clubes de
elite – Tênis Clube Paulista, Sociedade Harmonia de Tênis –, as sociedades regionais – Sociedade Sul Rio-Grandense, Centro Gaúcho –, e
as sociedades corporativas – como o Clube Militar – que agregavam
pessoas cujos vínculos identitários transitavam entre os interesses
de classe, de distinção social, de identidade de trabalho ou memorial
agregado a valores regionais.
Gráfico 3 – Bailes pré-carnavalescos de 1946
10

1

1

1

Fonte: O Estado de S. Paulo, 16/2/1946, p.6.

Os clubes se destacavam na oferta aos seus associados de diversão
antes dos Dias Gordos, com bailes pré-carnavalescos, como se pode
visualizar no Gráfico 3. Esses espaços atendiam aos diversos segmentos da sociedade paulistana.
Nos dias 2, 3, 4 e 5 de março, dedicados a Momo, os bailes
programados ocorreram nos clubes das elites e também nos dos
segmentos médios e populares. Alguns divulgaram as exigências
feitas aos foliões e as novidades que seriam apresentadas durante os
eventos, como os prêmios às melhores fantasias e dançarinos. Em
1946, os bailes nos clubes, teatros e associações foram os seguintes:
Odeon, Centro Gaúcho, Clube Atlético Paulistano, Clube Atlético das Bandeiras, Clube Continental, Grêmio Pan-Americano,
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Clube Municipal, Parque Changai, Clube C.R.T. (Salões do Clube
Comercial), Baile dos Artistas (Clube Avenidas), Clube Atlético das
Bandeiras, C. A. Recreativo Franbra (Cine Carlos Gomes), S. Paulo
Recreativo, Mappin Stores Clube, Clube Carnavalesco “Tenentes
do Diabo”, Clube Portugália, Palmeiras, Cine São José, C. R. Bandeirante, Clube Latino, Sociedade Harmonia de Tênis, Centro do
Professorado Paulista, E. C. Corintians Paulista (O Estado de S.
Paulo, 26/2/1946, p.8).
Dentre os lugares listados detecta-se a presença de alguns clubes
tradicionais nos carnavais da cidade, como o Clube Atlético Paulistano, a Sociedade Harmonia de Tênis, ou ainda o Cine Odeon e o
Clube Carnavalesco Tenentes do Diabo. Este último programou para
o Cine Teatro Avenida bailes à fantasia para todos os dias das celebrações, e divulgou aos interessados a decoração a caráter do ambiente,
anunciando “prêmios para as melhores fantasias e dançarino que se
apresentarem nesses dias” (O Estado de S. Paulo, 26/2/1946, p.8).
No Parque Changai, os bailes carnavalescos do ano de 1946 destinaram-se ao público infantojuvenil e aos adultos, durante os dias dedicados a Momo.
Além dos bailes em espaços fechados, também ocorreram outras
atividades, como noticiaram os jornais paulistanos, para São Paulo e
Rio de Janeiro. Em matéria que abordava o carnaval carioca, denominado oficialmente de “O Carnaval da Vitória”, homenageado com
obelisco na Avenida Rio Branco, o jornalista de O Estado de S. Paulo
chama a atenção, por exemplo, para os problemas que impediam as
celebrações na sua plenitude, tais como:
Greves, dissídios coletivos, elevação desabalada e incessante de
preços, pretensões de insaciáveis lucradores compõem um panorama
social agitado e inquietante, porque dentro dele o poder público não
cuidou de atenuar como se esperava e é dispensável [...]. (O Estado
de S. Paulo, 5/3/1946, p.3)

No mesmo dia, outra matéria publicada nesse jornal descrevia
a chegada de Momo à cidade. Valendo-se de metáforas e analogias,
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manifestava-se a insatisfação de Momo com a triste recepção, observando que os blocos não demonstravam o entusiasmo e o brilho
de outrora. A matéria refletia ainda que as roupas esfarrapadas só
podiam indicar outras premências diretamente ligadas ao cotidiano,
tais como: o pão, o leite, a carne, a condução. Dessa forma, “não
sobrava para dedicação aos festejos de Momo” (O Estado de S. Paulo,
5/3/1946, p.5).
Outros dissabores aguardavam os foliões, já comuns nesses dias
festivos, provocados pelos fortes temporais que se abateram sobre as
cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, impedindo “qualquer pândego” de sair às ruas para as costumeiras brincadeiras carnavalescas.
Além das limitações provocadas pela natureza, não houve registros
específicos na imprensa sobre os passos dos foliões durante os folguedos. Porém, tal fato não impede que os sentidos dessas celebrações
fossem tematizados pelos contemporâneos, a exemplo dos caricaturistas que, a seu modo, colocaram em xeque valores e fantasias e
projetaram possibilidades de outras vivências e relações nesses dias
festivos. Nesse ano de 1946, a revista Careta, por exemplo, publicou
algumas caricaturas cujo temário voltava-se à folia carnavalesca. Em
tom galhofeiro, criticava as amarras que prendem homens e mulheres no casamento e o alívio de poder rompê-las momentaneamente.
Defendia possibilidades de conquistas, não apenas amorosas, mas de
liberdade para cair na bebedeira sem qualquer censura. E também
sugeria aos foliões as muitas possibilidades para o seu envolvimento
na pândega, como as máscaras, as fantasias que permitem o travestimento dos envolvidos e a quebra das regras e normas cotidianas, em
diferenciadas dimensões, desde as amorosas que burlam os valores
morais até as ações criminosas ou contraventoras que incidem sobre
as normas jurídicas.
No Carnaval de 1946, a revista Careta foi pródiga na sátira aos
pândegos. Na primeira charge (“Carnaval” ), Osvaldo Navarro apresenta dois cidadãos representados de forma caricata, a partir de seus
longos narizes e da baixa estatura, que festejam o fato de terem sido
“abandonados” por suas mulheres. Em vez de mostrarem aborrecimento, estão contentes e um deles proclama que o Carnaval devia
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Figura 3 – Charge “Carnaval”.
Fonte: Careta, 16/3/1946, p.28. Acervo Biblioteca Nacional.

mudar o nome para o “dia da liberdade das metades”.31 Os tipos em
si já provocam o riso. Apresentam-se bem vestidos, indicando tratar-se de homens de posses; são narigudos, baixinhos, roliços, calvos e,
um deles, apresenta uma acentuada careca. Tais características criam
interação imediata com os leitores e possíveis pândegos, pelas possibilidades de provocar o riso motejador, como sugerem as reflexões de
31 Este cartum é de autoria de Osvaldo Navarro, que nasceu em Pati, Rio de Janeiro,
em 16 de abril de 1893. Ainda jovem, o autor morava em Barbacena, Minas
Gerais, quando um amigo seu apresentou os seus desenhos a J. Carlos, que publicou todos em 1913. A partir daí, passou a colaborar com a revista, transferindo-se
em 1917 para o Rio de Janeiro. Colaborou em O Malho, D. Quixote, Razão, Rio-Jornal de João do Rio, A Rajada, Alterosa (MG). (Fonseca, 1999, p.235-236).
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Figura 4 – Charge “Igualzinha”.
Fonte: Careta, 16/3/1946, p.32. Acervo Biblioteca Nacional.

Propp ao indicar os elementos caricatos e as características passíveis
de modelar os tipos que podem encarnar tais atributos.
Outras situações envolvendo mulheres e o Carnaval são enfocadas
pelos cartuns de Careta com o mesmo tom galhofeiro. No desenho
“Igualzinha”, também de Osvaldo Navarro, dois homens passam
em revista as conquistas de carnaval. Uma das personagens afirma
que viu muitas mulheres bonitas e uma delas era famosa. Quando
o seu interlocutor quer saber quem era, ele esclarece que se trata de
Madame De Barril, metáfora que sugere que o seu interesse é cair na
bebedeira e não se envolver em qualquer conquista amorosa.
Em outra charge publicada na revista da semana seguinte, novamente o tema volta à cena para rememorar situações vivenciadas
em carnavais passados, entre uma foliona travestida de dominó em
busca de aventura amorosa e seu alvo de conquista, cujas personagens
vivenciam situações inesperadas. Na charge “Que mancada”, de
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Figura 5 – Charge “Que mancada”.
Fonte: Careta, 23/3/1946, p.32. Acervo Biblioteca Nacional.

J. Carlos, essa situação é relembrada por uma mulher32 que conversa
com um possível amigo sobre o Carnaval e suas possibilidades.
A mulher confessa que gosta de Carnaval e conta ao seu interlocutor que uma vez fantasiou-se de dominó e entabulou jogo de
sedução com o seu próprio marido, que aquiesceu, mas quando descobriu quem era a mascarada ficou furioso diante do logro. O diálogo
32 Trata-se de cartum de José Carlos de Brito e Cunha, conhecido como J. Carlos.
O caricaturista nasceu no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, a 18 de junho
de 1884 e faleceu em 2 de outubro de 1950. Considerado o sucessor natural de
Ângelo Agostini, celebrizou-se como caricaturista na revista Careta e inspirou
outros profissionais do traço a partir de sua colaboração, por longos anos, nesse
periódico. Publicou seus cartuns nos periódicos mais importantes do Brasil como
O Tagarela, de 1902 a 1903; A Avenida, em 1903 e 1904; O Malho, Século XX,
Leitura para Todos, O Tico-Tico, de 1905 a 1907; Fon-Fon, de 1907 a 1908; Careta
de 1908 a 1921 e de 1935 a 1950. Consultar: Fonseca (1999, p.230).
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expresso na legenda deixa dúbio se o aborrecimento era pela brincadeira ou porque o dominó era a própria mulher, que deixara de inspirar sentimentos arrebatadores que aflorariam os desejos da libido.
Nesse mesmo número foi publicada outra charge de J. Carlos que
critica a situação do país e os seus carnavais.

Figura 6 – Charge “Melhorou muito”.
Fonte: Careta, 23/3/1946, p.40. Acervo Biblioteca Nacional.

Na charge “Melhorou muito” (Figura 6), J. Carlos fez uso do trocadilho e da galhofa para elucidar um certo perfil do país, tendo como
mote a morte ou não do Carnaval. Cria dois personagens, chiques e
caricatos, que conversam sobre o assunto e concluem que, na verdade,
o Carnaval está vivíssimo o ano todo, com o ribombar da cuíca, exceto
durante os três dias de Carnaval, estes sim seriam dedicados ao retiro
dos antigos carnavais.
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A imprensa e as diversas representações sobre esses festejos eram
unânimes em reafirmar a crise nos domínios de Momo, com ênfase
nos altos preços dos componentes carnavalescos e na ausência de
propostas para os festejos de rua, fosse no Rio de Janeiro ou em São
Paulo. Contudo, apesar da precária cobertura feita dos espaços festivos, os indícios sugerem que as celebrações nesse ano de 1946 estiveram concentradas nos clubes, cinemas, teatros, estádios e demais
espaços, nos quais foram programados os vesperais infantojuvenis e
os bailes noturnos. Não há nesses registros qualquer referência aos
carnavais de rua, exceto aos bailes ao ar livre no Parque Changai. O
sucesso desses festejos, no entanto, certamente era tributário dos
bailes pré-carnavalescos, ocorridos a partir da segunda quinzena de
fevereiro, que funcionavam como preparação para as brincadeiras
dos Dias Gordos.
Apesar das avaliações negativas, as fotos publicadas pelos jornais
sinalizam para o intenso envolvimento dos foliões que acorreram aos
bailes nos clubes e demais agremiações que promovem essas atividades para os seus associados e convidados.

Figura 7 – Bailes carnavalescos nos clubes da cidade.
Fonte: Correio Paulistano, 5/3/1946.

Dimensoes_da_cultura_e_da_sociabilidade__[MIOLO_14x21]__Graf_v1.indd 75

29/01/2016 14:37:30

76

ZÉLIA LOPES DA SILVA

Na Figura 7, publicada pelo Correio Paulistano, aparecem flagrantes dos bailes do Grêmio Pan-Americano (no alto à esquerda)
realizados no Clube Comercial, do Centro Gaúcho (à direita,) e da
Sociedade Sul Rio-Grandense (embaixo).
Destacam-se, na Figura 7, momentos dos bailes de sociedades
reconhecidas – Centro Gaúcho e Sociedade Sul Rio-Grandense – nos
carnavais da cidade, que indicam salões compostos por entusiasmados foliões plenamente integrados nas brincadeiras de Momo. Alguns
aparecem fantasiados e param para o fotógrafo, na busca de imortalizar o momento por meio de registro especial, o que evidencia não
apenas a intenção do fotógrafo, como observa Boris Kossoy (1989),
mas do grupo que se deixa fotografar. Nas imagens aparecem jovens
foliões, homens e mulheres, dançando com os seus pares, nesses
clubes e agremiações que, ao longo dos anos, vinham promovendo
atividades festivas para os seus associados ou pagantes durante os
Dias Gordos.
Terminados os festejos, retorna o ritmo inexorável do cotidiano
com suas normas e regras, deixando para trás os amores e prazeres
de Carnaval. Mas, no ano seguinte, novamente renovaram-se as possibilidades de novas emoções e prazeres, nem que por poucos dias.
A busca de revitalização dos folguedos de rua no centro da cidade,
tomando como ponto de partida a mobilização de alguns bairros,
como Bela Vista, Liberdade e Centro, manifesta-se nos carnavais de
1947. Os anos seguintes também evidenciam preocupações nessa
direção.
Esses festejos, entretanto, tinham nos bailes dos clubes e associações diversas o seu sustentáculo. Os preparativos carnavalescos para
o ano de 1947 foram indicativos de mudanças. Já no dia 4 de fevereiro
de 1947 aparece, na página 7, a coluna de O Estado de S. Paulo intitulada “Carnaval Paulista”, com a frase de chamada “Escolhido o Largo
Sete de Setembro para o primeiro grito de carnaval de rua”. O conteúdo da matéria anunciava se tratar de um esforço da comissão formada por moradores dos bairros da Bela Vista, Liberdade e Centro da
cidade que se associava aos esforços dos cronistas carnavalescos com
o objetivo de “restituir ao carnaval de rua o prestígio de que gozava
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em outros tempos”. Para isso, a comissão organizou uma “batalha
de confetti com a participação de diversos blocos da Bela Vista e da
Liberdade” (O Estado de S. Paulo, 5/2/1947, p.7).
Os elementos da longa tradição carnavalesca, propiciadores do
riso derrisório e das pretensões de liberdade e transgressão, não estavam de todo desaparecidos do cenário brasileiro. A revista Careta, por
exemplo, trouxe na capa, nesse ano de 1947, a personagem Arlequim
(Figura 8), bastante despedaçada, perguntando-se se é um pândego,
ou um mendigo. Théo33 expôs ainda as suas propostas de fantasias
para os foliões, destacando tipos e figuras que estiveram presentes
na longa tradição carnavalesca, tais como Arlequim, o sultão com
suas odaliscas, o capeta, Nostradamus, a baiana, o pirata da perna de
pau, o amigo onça, o gafanhoto, Baco, o mandarim. As personagens
sugeridas são caricaturalmente demarcadas por Théo, que reitera
elementos do imaginário social ao tipificá-las valendo-se de traços
presentes no cotidiano dos sujeitos, e informados por preconceitos
recorrentes. O capeta, por exemplo, é uma figura negra, a baiana é
uma mulher gorducha e o pirata, um chinês. Ou seja, são personagens
marcadas no social por projeções negativas e distintas das idealizações
almejadas, que enfatizam a beleza como atributo capaz de evocar os
desejos da libido.
Esses personagens foram indicados em bloco sob o título “Fantasias para o carnaval”, mas apresentadas por uma releitura de Théo,
que traz elementos caricatos e antípodas ao seu referente.
33 Théo ou Djalma Pires Ferreira nasceu em Salvador, Bahia, em 2 de julho de 1901.
Ele publicou os seus primeiros desenhos com a assinatura de Djalma no jornal A
Tarde (1918 a 1922) e na seção de esporte do Diário de Notícias (1919), ambos de
Salvador. Em 1919, suas charges começaram a ser publicadas na revista D. Quixote, Rio de Janeiro, enviadas de Salvador. Em 1922, transferiu-se para o Rio de
Janeiro continuando a colaboração com D. Quixote. Passou a publicar no Jornal
do Brasil (1922), O Malho (1926 a 1954), O Globo (1925 a 1935) e 1945; Careta
(de 1926 a 1930, de 1936 a 1947 e de 1950 até o final). Também colaborou com
outros periódicos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo Joaquim Fonseca
“o grande palco de sua atuação como cartunista, no entanto, foi Careta”. Substituiu J. Carlos após o seu falecimento, continuador à altura, o que evitou o fim
da revista. (Fonseca, 1999, p.247-248).
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Figura 8 – Fantasias para o carnaval.
Fonte:Careta, 8/2/1947, p.11. Acervo Biblioteca Nacional.

Na primeira delas aparecem: o capeta, a baiana, Nostradamus, um
chinês como “o pirata da perna de pau”. Théo usa alguns elementos
paródicos discutidos por Propp (1992), que consistem na imitação
das características exteriores ou das maneiras de uma pessoa, dos procedimentos artísticos, de modo a ocultar ou negar o sentido interior
daquilo que é submetido à sátira.
Na charge seguinte (Figura 9), os tipos apresentados como modelos para fantasias carnavalescas também não são os mais sensuais. O
amigo urso é uma mulher nariguda e gorducha, de poucos atributos
de beleza. Já o gafanhoto assemelha-se a um espantalho; Baco, careca,
narigudo e fantasiado de barril (de vinho), embora esteja com o copo
cheio, aparece emborcando a garrafa, sugerindo que não é seu interesse continuar a farra etílica. E o Mandarim, o que dizer dele?
Ainda na mesma revista, a terceira imagem de Théo sugere aos
pândegos novas “Fantasias para o carnaval” (Figura 10). No quadro
aparece uma mulher travestida de Sultão – embora a legenda trate de
ocultar o travestimento –, cercada de suas belas odaliscas, envoltas
em serpentinas e confetes, em animada dança que certamente não é
das Arábias.

Dimensoes_da_cultura_e_da_sociabilidade__[MIOLO_14x21]__Graf_v1.indd 78

29/01/2016 14:37:30

DIMENSÕES DA CULTURA E DA SOCIABILIDADE  79

Figura 9 – Fantasias para o carnaval.
Fonte: Careta, 8/2/1947, p.16. Acervo Biblioteca Nacional.

Figura 10 – Fantasias para o carnaval.
Fonte: Careta, 8/2/1947, p.28. Acervo Biblioteca Nacional.
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A capa do número seguinte de Careta, de 15 de fevereiro de 1947,
sábado de Carnaval, traz um Arlequim. Nessa imagem (Figura 11), a
inversão de padrões repete-se no alquebrado Arlequim que traduz a
aspereza presente no cotidiano dos sujeitos, a tal ponto de se indagar
se suas vestes são de um mascarado, dialogando, assim, com a conjuntura que se apresenta cravada pelas dificuldades sociais e econômicas. Os sinais de degradação da personagem sugerem que pode ser
um mendigo e não alguém travestido do boêmio Arlequim.

Figura 11 – Arlequim.
Fonte: Careta, 8/2/1947, p.28. Acervo Biblioteca Nacional.
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Deslocando-se das imagens caricatas que tematizam os carnavais,
criando personagens fictícios (ou não?) e desnudando os valores que
circulam e informam as diversas práticas sociais dos brasileiros, os
jornais O Estado de S. Paulo e Folha da Manhã informavam o calendário de bailes e vesperais que ocorreriam nos clubes e agremiações,
nos dias 15 (sábado), 16, 17 e 18 de fevereiro de 1947. Alguns desses
espaços tradicionalmente ofereciam aos seus associados, e ao público
em geral, atividades características dos folguedos de Momo. Na ocasião, O Estado de S. Paulo informa os bailes, entre outras atividades,
que teriam lugar nos seguintes círculos de sociabilidade: Clube Atlético Paulistano, Lorde Clube, Clube Municipal, Sociedade Harmonia de Tênis, Cine Odeon, Cine Teatro Coliseu, Tênis Clube Paulista,
Sociedade Esportiva Palmeiras, Esporte Clube Pinheiros, Espéria,
Centro Gaúcho, Sociedade Sul Rio-Grandense, Centro do Professorado Paulista (O Estado de S. Paulo, 11/2/1947, p.8).
Já o jornal Folha da Manhã (16/2/1947) publicou na coluna
“Carnaval de 1947” o rol de bailes dos clubes e demais associações na
capital, constando alguns clubes já citados, mas aparecendo também
outros novos, o que significa que a cartografia dos festejos não era
apenas aquela apresentada por esses impressos. Nessa lista aparece a
seguinte programação: Carnaval Austríaco, Carnaval no Pacaembu,
Centro Gaúcho, C. A. Paulistano, Grêmio Badaró, Fenianos Carnavalescos, Grêmio Pan-Americano, Lorde Clube, Clube Atlético
das Bandeiras, Grêmio KWY, Clube Portugália, Clube Jabaquara,
Tenentes do Diabo, Ita F. C., Marconi Clube, C. R. Royal, Trianon
Clube, Minas Gerais F. C., Tênis Clube Paulista, Clube XV. Embora
as informações da Folha da Manhã apresentem a mesma padronização dos outros jornais, na listagem merece destaque o baile organizado pelo antigo cônsul da Áustria Teodoro Putz, na sede do Clube
Escandinavo (na terça-feira de Carnaval), em benefício das vítimas da
guerra, e os vesperais e bailes carnavalescos que seriam realizados no
Pacaembu. Além de noticiar que os seus salões estariam decorados a
caráter, os valores dos ingressos para participação das vesperais e de
seus bailes eram especificados, bem como o transporte especial para o
deslocamento dos “pequenos foliões”. Assim, os preços dos ingressos
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para as vesperais (que tinham início às 14 horas e término às 18h30)
eram “Cr$ 10,00 para menores de 14 anos e Cr$ 20,00 para maiores
dessa idade. Nos bailes ficou estipulado o preço de Cr$ 40,00 por pessoa, dama ou cavalheiro” (Folha da Manhã, 16/2/1947).
Precediam a esses bailes as batalhas de confete que integravam as
atividades pré-carnavalescas. Nesse momento, os paulistanos tomavam conhecimento das normas que deviam seguir para cair na folia.
As determinações foram relativamente brandas em relação aos anos
anteriores, uma vez que as instruções expedidas e publicadas pela
imprensa, antes e durante os eventos carnavalescos, voltavam-se,
majoritariamente, às agremiações que deviam cumprir os vários pré-requisitos para a ocorrência dos eventos programados. A Divisão de
Diversões Públicas do Departamento de Investigações comunicou,
por exemplo, a seguinte instrução:
1) a realização de bailes e vesperais, inclusive as infantis carnavalescas, dependerão de alvarás, expedidos pela Divisão de Diversões
Públicas, instalada na Rua Antonio de Godói,122, 1o andar.
2) os saraus carnavalescos não poderão ter início antes das 22 (vinte
e duas) horas e encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 4 horas
do dia seguinte; as vesperais, inclusive as infantis, não poderão
ultrapassar as 20 horas;
3) para obtenção desses alvarás, os interessados deverão apresentar
requerimento em forma legal, dirigido à Divisão de Diversões
Públicas, acompanhado de prova do pagamento do selo por verba
devido ao Estado da autorização de direitos autorais e do contrato
ou nota declaratória, esta em 3 vias, relativamente ao ajuste com
os músicos, que deverão possuir os respectivos registros;
4) o contrato ou nota declaratória em que constarem músicos cuja
situação não seja regular perante esta Divisão, não será admitido
ao registro;
5) a realização de vesperais e saraus, onde haja permanência de
menores de 14 e de 18 anos, respectivamente, está condicionada à exibição do competente alvará expedido pelo mm. juiz de
menores;

Dimensoes_da_cultura_e_da_sociabilidade__[MIOLO_14x21]__Graf_v1.indd 82

29/01/2016 14:37:30

DIMENSÕES DA CULTURA E DA SOCIABILIDADE  83

6) dependerão de autorização desta Divisão, a saída de préstitos,
grupos, cordões, ranchos, etc., cujas autorizações serão expedidas mediante censura prévia de seus dísticos, estandartes, insígnias ou letra das músicas a serem cantadas, ou demais ornamentos;
7) para obtenção dessas autorizações, os interessados deverão apresentar requerimento dirigido à Divisão de Diversões Públicas,
solicitando censura prévia do plano apresentado, dísticos, insígnias ou letra das músicas a serem cantadas, provando o pagamento do selo por verba respectivo e autorização de direitos
autorais;
8) dependem, outrossim, da autorização de que trata o número
anterior e, consequentemente, ficam sujeitos à censura prévia a
apresentação de anunciantes ou “reclamistas”, em trajes ou ajaezamentos fora do comum, bem como a de carros de propaganda
que se revistam de caráter alegórico ou carnavalesco;
9) ficam proibidas as canções ofensivas a pessoas ou atentatórias à
moral e aos bons costumes;
10) os pedidos deverão anteceder o festival no mínimo três dias,
sendo recebidos até o dia 12 (quarta-feira);
11) para a fiscalização das atividades previstas na presente instrução,
esta Divisão manterá [...]. (O Estado de S. Paulo, 11/2/1947, p.8)

As resoluções normatizando a participação das crianças e adolescentes foram divulgadas pela imprensa, antes e durante o Carnaval,
sob o nome de “Instruções do Juízo de Menores para o Carnaval”,
conforme expressas abaixo:
O Sr. Trasybulo Pinheiro de Albuquerque, juiz de direito da Vara
Privativa de Menores da Capital, baixou, para as festas de carnaval,
as seguintes instruções:
1) É proibida a participação de menores de dezoito anos a festas
ou bailes que se realizarem em clubes ou salões sem ou com
entrada a pagamento seja qual for a forma deste: serão retirados os menores e multados os organizadores e responsáveis
pela festa ou baile.
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2) Nos bailes das sociedades regularmente constituídas, frequentados pelos sócios e suas famílias e que só excepcionalmente vendem ingressos ou convites, será permitida, a
critério deste Juízo, a entrada de menores de mais de dezesseis anos, acompanhados pelos pais. Os requerimentos para
esse fim deverão ser apresentados até o dia 13 do corrente.
3) Será cassado o Alvará da sociedade que burlar as determinações desse Juízo ou favorecer o não cumprimento delas.
4) No mesmo salão, ao mesmo tempo, será proibida a realização de vesperais para adultos e para menores, seja qual for a
separação feita.
5) Só poderão participar dos vesperais infantis os menores de
cinco a dezoito anos, e terão ingresso, no salão os adultos responsáveis pelos menores.
6) Os vesperais infantis terminarão às dezoito horas e não será
permitida a entrada de crianças de menos de cinco anos.
7) Os menores de dezesseis anos não poderão tomar parte nos
préstitos, cordões e ranchos carnavalescos, dependendo
de Alvará deste Juízo a participação de menores e maiores
dessa idade até dezoito anos: os menores de dezesseis anos
não poderão ser conduzidos nas capotas e guarda-lamas dos
automóveis.
8) É proibida a venda ou entrega de bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos, sob as penas da lei. Os infratores serão
conduzidos perante a autoridade policial.
9) Os menores de dezoito anos que ingressarem em clubes exibindo documentos alterados, alheios ou falsificados, serão
apreendidos e conduzidos até o Juízo.
10) Será mantido no Juízo de Menores, na rua da Liberdade, n.
32, 3o andar, a cargo do assistente do Juízo um plantão para
atender as ocorrências [...]. (O Estado de S. Paulo, 7/2/1947)

O monitoramento aos adolescentes era bastante abrangente, procurando o juiz cercar-se de todos os meios para evitar as possíveis
brechas às transgressões. O juiz cita por exemplo a adulteração, a
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falsificação e o uso de documentos alheios para o acesso aos bailes de
adultos, o que certamente era prática comum nesses festejos. Também normatiza os horários das vesperais e proíbe os clubes e congêneres de programarem vesperais e bailes simultâneos, mesmo que em
espaços separados, por compreender que o trânsito de um recinto para
o outro fatalmente ocorreria. Da mesma forma, proíbe a presença de
adultos, exceto os acompanhantes, nos bailes infantojuvenis para evitar os inconvenientes de práticas não apropriadas aos jovens.
As proibições se estendiam à participação de desfiles de qualquer
natureza, salvo aquela autorizada pelo Juiz de Menores, mas restringindo para “16 anos em diante” a faixa etária para essa participação.
Isso certamente seria problemático para os cordões populares que
desenvolviam atividades voltadas às crianças de suas agremiações,
seguindo os moldes de suas exibições. Essas interdições e punições
também se voltavam às bebidas alcoólicas, com desdobramento aos
estabelecimentos que negligenciassem o interdito dessas bebidas aos
jovens.
Os carnavais de rua se restringiram a algumas batalhas de confete organizadas pelo C.P.C.C. As notícias publicadas pelo jornal
O Estado de S. Paulo são raras, sendo noticiada em suas páginas a
“batalha de confetti” no Jardim América, paradigmática dessas limitadas encenações públicas dos pândegos paulistanos de 1947, no mês
anterior e durante os dias de Carnaval:
Patrocinada pelo Centro Paulista de Cronistas Carnavalescos,
realiza-se depois de amanhã, a batalha de confetti no bairro do Jardim América. O local escolhido pela comissão organizadora foi a
rua Cônego Eugênio Leite, onde deverão reunir-se diversos grupos,
cordões e blocos carnavalescos. Serão conferidos prêmios e taças aos
blocos que melhor se apresentarem.
O Centro Paulista de Cronistas Carnavalescos organizou um
grupo de cronistas que tomará parte na comissão julgadora. Após a
cerimônia os cordões desfilarão pelas ruas Pedro Sampaio, Capote
Valente e Avenida Rebouças.
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O palanque, para a banda de música e a comissão julgadora da
batalha de confetti, ficará localizado na Avenida Rebouças, no trecho
compreendido entre as ruas Capote Valente e João Moura.34

Durante os dias de Carnaval, não há referência às atividades carnavalescas de rua. A única menção é à recepção a Momo pelos cordões.
As mudanças desses folguedos seriam apenas conjunturais? Ou será
possível identificar um novo perfil no qual as brincadeiras de rua não
estavam contempladas?
O Carnaval de 1948 traz alguma novidade em relação ao assunto?
Os registros desses folguedos aparecem no jornal O Estado de S.
Paulo, que publicou em 20 de janeiro de 1948, na coluna “Carnaval –
Instruções para os festejos carnavalescos deste ano – Comunicado do
Serviço Social de Menores”, a lista de 25 itens de “esclarecimentos”
aos foliões sobre o que podiam ou não fazer durante as folganças de
Momo.
A rigor, as proibições permaneceram as mesmas editadas durante
a ditadura varguista, amenizadas algumas delas apenas na linguagem. Os tópicos relativos aos horários de ensaios e apresentações dos
foliões permaneceram os mesmos, repetindo-se em relação aos bailes o horário do início às 22 horas e 4 horas para o seu término. Já os
ensaios carnavalescos ficaram definidos para o horário das 20 horas
às 23 horas. Portanto, tiveram acrescida uma hora.
Também as regras para colocar os agrupamentos carnavalescos
nas ruas e nos clubes permaneceram aquelas editadas anteriormente.
Ou seja, pagar taxa e solicitação de alvará à Polícia. O mesmo ocorreu com as músicas que deviam ser submetidas à censura. E aquelas
consideradas inadequadas ficavam proibidas de divulgação em todos
os meios de comunicação, interdição que se estendia às orquestras.
As proibições em relação às bebidas alcoólicas permaneceram
as mesmas dos carnavais anteriores. Estavam liberadas “a cerveja,
34 Essa batalha de confete ocorreu dia 13 de fevereiro de 1947, uma quinta-feira,
próximo ao início do Carnaval, que nesse ano se deu no sábado, 15 de fevereiro
(O Estado de S. Paulo, 13/2/1947).
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shopp, champagne, guaraná e águas”. Nesse Carnaval, juntamente
com as bebidas alcoólicas, também foi proibida a venda e o uso de
lança-perfume nos locais das festanças de Momo.
Em relação aos pândegos, estavam proibidos de usar fantasias que
desafiassem as autoridades (ou seja, inspiradas em uniformes oficiais
das Forças Armadas), fantasias de maltrapilhos, ou que atentassem
à moral. Os pândegos podiam usar máscaras somente nos espaços
fechados, mas o mascarado, quando solicitado, era obrigado a identificar-se às autoridades.
As interdições deslocavam-se ao plano político, reiterando aquelas
definidas para 1942. O último item (25) rezava que “não se permitirão
quaisquer críticas ou alegorias que objetivem os poderes constituídos ou a política internacional do Governo” (O Estado de S. Paulo,
20/1/1948, p.8).
É digno de nota nesse Carnaval – além da ampla lista de clubes
que anunciaram os bailes carnavalescos, diurnos e noturnos, para
seus associados infantojuvenis e adultos – o incentivo ao carnaval
popular na cidade.
O Centro Paulista (ou Paulistano) dos Cronistas Carnavalescos,
com a cooperação da Prefeitura da capital, procurou desenvolver uma
programação ampla para animar o carnaval de rua em pontos específicos da cidade. Em nota, a Prefeitura esclareceu que seu propósito
era auxiliar os festejos carnavalescos, “atendendo as necessidades do
povo” e, ao mesmo tempo, ajudando o comércio e o próprio poder
público que lucrava com sua realização, por meio das taxas e dos
alvarás e demais impostos:
Assim, resolveu a Prefeitura usando de suas atribuições e das verbas próprias do orçamento vigente, auxiliar embora sem oficializá-lo
ornamentá-los convenientemente nos pontos distantes do centro, de
modo a servirem aos bairros que terão, assim, os seus lugares centrais
também iluminados para os festejos locais.
Resolveu, ainda, auxiliar o movimento do carnaval no centro, iluminando as ruas principais para os desfiles e construindo, em ponto
conveniente, um tablado ornamentado, onde ficarão as autoridades
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para distribuir prêmios aos cordões e sociedades carnavalescas que
se inscreverem para esse fim [...]
Mandará fazer as necessárias ligações, para que com um sistema
de alto-falantes se possam manter as músicas que (auxiliem) nos bairros e no centro o desenrolar dos mesmos festejos.
A Prefeitura autorizou também a realização de festas em locais
predeterminados onde os respectivos organizadores oferecerão parte
de sua arrecadação para as instituições de caridade.
Em alguns bairros realizam-se, em recintos fechados, festejos
populares, como acontece em Santana, onde o vereador Angelo Bortolo ofereceu local para realização de festejos de caráter eminentemente popular. A Prefeitura nomeou, anteriormente, uma Comissão
que pudesse apresentar estudos e sugestões para auxiliar os festejos
carnavalescos e dessas sugestões, que a digna Comissão teve a gentileza de apresentar à Prefeitura, foram retiradas as determinações constantes da presente exposição. (O Estado de S. Paulo, 21/1/1948, p.8)

A organização proposta enfatizava os desfiles e premiações em
dinheiro, as exibições dessas agremiações e o concurso de marchas e
sambas, com temas paulistas, sob o patrocínio do C.P.C.C., com a
cooperação da Prefeitura.
Informava o Correio Paulistano que o responsável e idealizador
desses eventos era Rebelo Junior, diretor da Rádio Bandeirante.
Essas atividades, organizadas pelo Centro Paulista dos Cronistas
Carnavalescos com a cooperação da Prefeitura, estavam programadas
para a “Cidade Carnaval”, no Parque Dom Pedro II, e para o “Arraial
da Folia”, no Parque da Água Branca, nos quais constavam os “bailes
e desfiles” das escolas de samba, cordões, ranchos e blocos (O Estado
de S. Paulo, 24/1/1948, p.8).
Na “Cidade Carnaval”, as escolas de samba inscritas concorreram a prêmios em dinheiro e taça. As premiações estendiam-se ao
campo da música, cujos motes para o concurso de marcha e samba
eram assuntos relacionados a São Paulo. Na notícia, o jornal informava os valores dos prêmios para os agrupamentos concorrentes:
“1o lugar – uma taça e dois mil cruzeiros; 2o lugar – mil cruzeiros;
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Figura 12 – Rebelo Junior.
Fonte: Correio Paulistano, 5/2/1948, p.7.

3o lugar – quinhentos cruzeiros; 4o lugar – trezentos cruzeiros; 5o lugar
ao 10o – duzentos cruzeiros”.35
Nessas informações, reaparecem “a passeata” dos fenianos, devidamente fantasiados, pelas ruas da cidade, e os “bailes à fantasia”, nos
35 O Estado de S. Paulo, 27/1/1948, p.9. O Correio Paulistano informava que o
valor do prêmio do 5o ao 10o colocado seria de duzentos e cinquenta cruzeiros
(Correio Paulistano, 1o/2/1948, p.2).
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dias 7, 8, 9 e 10 de fevereiro, organizados pelo Clube Carnavalesco
Tenentes do Diabo (O Estado de S. Paulo, 1o/2/1948, p.10).
Além dessa preparação dos espaços públicos, o jornal publicou,
ao longo do mês, os bailes pré-carnavalescos que ocorreram na cidade
nesse ano de 1948. O diário O Estado de S. Paulo indicou algumas
dessas alternativas de bailes aos foliões paulistanos que, além dos clubes, cinema, clubes esportivos, contavam com a Cidade Carnaval e o
Arraial da Folia (O Estado de S. Paulo, 20/1/1948, p.8).
Os jornais registram ainda que esses folguedos de 1948 se destacaram por sua animação, se comparados aos dos últimos anos. Porém,
não é possível detectar a dimensão das brincadeiras e fantasias usadas pelos foliões, uma vez que a cobertura dos eventos pela imprensa
é bastante precária, resumindo-se, em regra, à divulgação geral dos
calendários dos bailes e demais atividades.
Os bailes, por exemplo, ocorreram em doze clubes, quatro centros/grêmios, uma associação, três clubes esportivos, três sociedades
e um cinema da capital, círculos que recorrentemente desenvolviam
atividades carnavalescas havia vários anos. Nesse ano não foi diferente dos anteriores, como já foi demonstrado em suas recorrências
festivas nos Dias Gordos (O Estado de S. Paulo, 1o/2/1948, p.10).
As atividades carnavalescas não foram divulgadas apenas nas
pequenas notas dos jornais diários. Os recursos à propaganda também expõem os atrativos oferecidos aos foliões, a exemplo de alguns
bailes promovidos por determinados clubes que convidam os pândegos para os bailes do “tradicional carnaval do povo”, realizados sob o
patrocínio do C. E. Penha, A. A. U. Tucuruvi e Turuna Tietê F. C.,
que esclarecem que os espaços dos cinemas Penha, São Jorge e São
Luiz foram ornados para a ocasião. O convite enfatizava essa ornamentação especial, as orquestras contratadas para animar os bailes e
o famoso crooner Lauro de Sousa, responsável pela parte musical do
evento. Os atrativos, nessa explicação, visavam atender condignamente os foliões que aderissem à proposta.
O tom otimista se fez presente também no texto publicado pela
revista Careta, descrevendo o Carnaval carioca que, por sua animação, passou a ser o termômetro do que ocorria pelo Brasil afora, ainda
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Figura 13 – Tradicional Carnaval.
Fonte: Correio Paulistano, 5/2/1948, p.6.

que a crise econômica permanecesse como o destaque, situação que
afetava os produtos carnavalescos mais elementares como a serpentina, o confete e o lança-perfume. Contudo, os altos preços desses
produtos não influíram no ânimo dos pândegos, que saíram às ruas
travestidos de mulher, para desagrado do jornalista de Careta. O trecho abaixo é esclarecedor:
O recente Carnaval foi o mais alegre dos seis ou sete últimos anos.
O povo brincou animadamente, não obstante a crise econômica que
se faz sentir e a ação do “câmbio negro” dos artigos de Carnaval.
Como os “lança-perfumes”, “confetti”, as serpentinas estavam sendo
vendidas aos preços recalcitrantes, o povo resolveu dispensá-los, ao
que fez muito bem. Na Avenida Rio Branco, por exemplo, viam-se
poucas serpentinas, pouquíssimos lança-perfumes e quase nada de
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“confetti”. Que contrasta com aqueles bons tempos, quando a nossa
principal artéria se transformava em imenso campo de batalha de
“confetti”, lança-perfumes e serpentinas, [...] em tão grandes quantidades que o chão ficava atropelado de pequenos dias [...] de papel
e as árvores e as escadas dos edifícios cobriam-se de tiras de papel
multicor! Apesar disso e da horrível ornamentação da Avenida Rio
Branco que ficou abaixo da crítica, não obstante o elevadíssimo preço
que dizem haver custado – um milhão e duzentos mil cruzeiros! –
(Será possível?!) O povo foi para a rua e brincou como pôude, com
cuícas, pandeiros, reco-recos, apitos, chocalhos, surdos, tamborins
e outros instrumentos do “barulho”. Viam-se muitos foliões fantasiados, a môr parte de “travesti”. O número de marmanjos em nossa
terra com vocação para mulher é inacreditável. (Careta, “No reinado
de Momo”, 21/2/1948, p.18)

Também partilhou desse entusiasmo o Correio Paulistano, que
enfatizou em destaque o “delírio” dos foliões de São Paulo, afirmando
tratar-se do “melhor Carnaval dos últimos anos”.

Figura 14 – Carnaval.
Fonte: Correio Paulistano, 31/1/1948, p.7.
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O recorte do próprio jornal (Figura 14), relativo à chamada da
matéria, enfatiza a avaliação positiva feita pelo diário, seguindo o
mesmo espírito dos demais periódicos já analisados. A chuva continuava o pesadelo dos foliões e dos organizadores dos festejos na
cidade, tal a intensidade com que ocorreu nesses Dias Gordos, ao
longo dos anos. Esse fato foi recorrentemente registrado pelos jornais,
pelo estrago que causava aos preparativos das folganças e os transtornos aos foliões (Correio Paulistano, 31/1/1948, p.7).
Os registros dos periódicos, a cada ano, davam sinais de retomada
das folganças de Momo. Os clubes continuavam o seu sustentáculo,
independentemente dos poucos registros sobre os seus eventos, a não
ser por algumas fotos publicadas aqui e acolá pelos jornais. Os aspectos mais críticos sobre os foliões e suas projeções de liberdade apareciam nas elaborações dos caricaturistas, que tematizavam o cotidiano
dos brasileiros e dos próprios contemporâneos, homens e mulheres,
nas suas supostas aparições e performances carnavalescas.
A revista Careta, por meio de seus colaboradores, em 1949, não
perdeu a oportunidade de fustigar o folião nesses momentos festivos.
O caricaturista Théo, no conjunto de charges expressos na Figura 15,
discute as armadilhas e os sujeitos que podem se esconder sob uma
máscara carnavalesca, a partir de situações diferentes que vão desde
os sujeitos perigosos até o logro de mascarados que podem aparentar
o que não são em relação à sua aparência física, situação social, status
e condição civil.
O autor traduz essas preocupações em seus desenhos, nos quais
alguns desses tipos aparecem em cena desafiando a “desordem”
programada para os dias festivos. O chargista apresenta um malandro utilizando artefatos supostamente carnavalescos para enganar
e mesmo camuflar suas atividades criminosas, sendo surpreendido
pela autoridade policial que interroga se os apetrechos carregados
são parte da fantasia, sugerindo que esse expediente pouco criativo
não o enganara.
Já o outro avisa aos familiares que vai brincar o corso na Rádio
Patrulha. Essa desmontagem sugere uma linguagem dialógica e carnavalizada como bem teoriza Mikhail Bakhtin (1987) e permite que
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Figura 15 – Careta e o Carnaval.
Fonte: Careta, n.2. 122, 26/2/1949, p.8. Acervo Biblioteca Nacional.

se analise a situação trazida por Théo, em que há simultaneamente o
coroamento e o descoroamento das personagens, cuja ambiguidade
destroça os sonhos de Carnaval por invadir a liberdade carnavalesca
para a apropriação dos bens alheios ou ainda aproveitar as possibilidades de prazeres oferecidas por essas folganças. Mas, ao mesmo
tempo, imprime castigos aos foliões ao alertar para os possíveis perigos ou enganos sob os disfarces de um mascarado.
Essa postura tem continuidade ao abordar o folião comum, mascarado, cujas situações são igualmente, provocativas. Numa delas, os
mascarados – marido e mulher – estão de saída para o baile quando a
mulher pergunta ao seu consorte onde será o seu baile. Em resposta à
indagação do marido, diz que é para evitar situação indesejável e sem
graça que é encontrar marido em baile de máscara. Na abordagem do
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assunto insinua-se uma mulher livre de amarras sociais, nem mesmo
aquelas atinentes aos compromissos do casamento. A quebra da
ordem nesse caso é radical, uma vez que o protesto vem da mulher,
figura subordinada ao homem, cuja liberdade de sair por aí somente é
possível no traço galhofeiro do chargista. Em outro quadro, dois “fantasiados de índios” conversam. Um deles esclarece que aquela não é
uma atitude nativista e sim a penúria em que vive o ano inteiro e, por
isso, não tem uma roupa melhor para vestir no Carnaval.

Figura 16 – Careta e o Carnaval.
Fonte: Careta, n.2.122, 26/2/1949, p.8. Acervo Biblioteca Nacional.

Por último, brincando (perversamente) com uma mascarada destituída de atributos de beleza, sugere que ela continue de máscara,
pois assim certamente aproveitará melhor o Carnaval. A legenda não
deixa dúvidas: “A senhora com uma oportunidade destas, vai tirar a
máscara?!!!” (Figura 16).
Nesses mesmos carnavais de 1949, que encerraram a década, o
Correio Paulistano divulgou os desfiles das escolas de samba e também publicou lista ampla dos locais dos bailes carnavalescos. Em seus
registros assinala que dezesseis clubes, dois clubes esportivos (nos
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salões do Pacaembu e do Corinthians), quatro centros, quatro associações, três cinemas e um ambiente nomeado Circo da Folia ofereceram bailes aos foliões paulistanos. As notícias são acompanhadas de
algumas fotos dos pândegos infantojuvenis e adultos, como a Figura
17, a seguir, do baile de terça-feira de Carnaval, que mostra os brincantes do Clube Piratininga posando para as câmeras, no intuito de
imortalizar esse momento peculiar de suas vidas.

Figura 17 – Flagrante de baile do Clube Piratininga.
Fonte: O Estado de S. Paulo, 20/1/1948, p.8.

Além dos clubes, o jornal traz informações sobre os desfiles das
escolas de samba de São Paulo no recinto da Feira Folclórica, na Água
Branca, entre as quais se destacam as Escolas de Samba São Paulo e
X-9 e outras afiliadas à Federação das Escolas de Samba: “Escola
de Samba Lavapés, Unidos da Quinta Parada, Branco e Preto, etc.”
(Correio Paulistano, 1o/3/1949, p.final).
Concluindo este capítulo, é possível afirmar que a trajetória desses
folguedos sinaliza para dois aspectos: o primeiro deles, e seguramente
o mais importante, refere-se às alterações sofridas pelos carnavais de
rua que modificam o seu perfil, em relação à década anterior, com
as exibições recorrentes das agremiações das comunidades afrodescendentes. E os bailes, nos espaços fechados, que se tornaram o seu
sustentáculo.
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Isso significa nuançar as linhagens interpretativas que enfatizam
mudanças nos carnavais com o aparecimento no decurso da década
de 1930 das escolas de samba e sua consagração já na década de 1950.
No caso de São Paulo, essa perspectiva não pode ser aceita para os
carnavais da cidade, pois as escolas de samba iniciarão o processo
de institucionalização em 1968 e o concluirão em 1971. Portanto,
no percurso de 1940 e 1971, embora as escolas de samba venham se
projetando nos folguedos carnavalescos da cidade, as suas exibições
ocorrem quando o C.P.C.C. – que estrutura a participação das rádios
e jornais –, as associações dos lojistas e a Prefeitura da capital se encarregam da promoção desses circuitos, visando imprimir aos folguedos
(e aos negócios) maior fôlego nesses dias de Momo.
Essa participação pressupõe a continuidade das práticas sociais
dos segmentos populares que propiciam a preparação de sambistas
e garantem a manutenção de suas agremiações que têm continuidade
em alguns bairros da capital, algumas delas com longa tradição carnavalesca na cidade. No próximo capítulo, tais questões serão debatidas de forma mais pormenorizada, lembrando que os carnavais da
década de 1950 têm perfis específicos por apresentar características
de massificação de suas atividades, independentemente de projetos
específicos de governos.
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