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CARNAVAL BELENENSE EM TEMPOS DE GUERRA (1935-1945) 

 

Tatiane do Socorro Correa Teixeira
1
 

INTRODUÇÃO 

Pesquisar a cerca do carnaval em Belém do Pará emergiu primeiramente a partir 

da experiência de trabalhar com homens e mulheres calejados pelo tempo, mas que 

traziam em suas memórias fragmentos de lembranças acerca do carnaval. Este primeiro 

contato possibilitou conhecer e vislumbrar um carnaval a partir dos relatos e das 

experiências vivenciadas por esses sujeitos, conhecer as alegrias, as tristezas, as 

múltiplas manifestações e as folias típicas de um carnaval. Foi a partir destas 

lembranças e relembranças que impulsionou o interesse em conhecer um pouco mais 

desta manifestação tão relevante para a história brasileira e paraense. Foi a partir desta 

experiência que surgiu o anseio de conhecer um pouco da cultura do carnaval, estudar o 

carnaval belenense. Inicialmente, buscava conhecer o passado, um pouco da história 

dessa manifestação cultural tão significativa para o povo brasileiro e paraense, 

posteriormente pela necessidade de se conhecer como estava caracterizado o carnaval 

no município de Belém em um período relevante da história brasileira (1935-1945), que 

foi a implantação do Estado Novo a nível nacional e a entrada do Brasil na Segunda 

Guerra Mundial no nível internacional. 

. Desta forma o presente artigo tem como objetivo geral compreender como 

estava configurado o carnaval belenense de meados de 1935 á 1945, e como este foi 

controlado pelas autoridades políticas e policiais durante o período do Estado Novo e da 

Segunda Guerra Mundial. Buscando analisar a partir dos jornais de circulação local, 

como A Vanguarda, o Jornal o Estado do Pará, A Palavra, o carnaval belenense deste 

período, compreendendo de que forma estes eram utilizados como instrumentos de 

controle sobre os grupos carnavalescos, cordões, escolas de samba que existiam no 

carnaval de Belém nesse momento. Por outro lado, este artigo buscará conhecer os 

blocos de rua que se faziam presente no carnaval, enfocando concomitantemente os 

reflexos que o contexto internacional de Guerra vai surtir nesses blocos carnavalescos.  

                                                            
1 Aluna do curso de pós-graduação em História Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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Utilizando para este intento fontes escritas, a partir do contato com vários 

autores que trazem uma discussão acerca da temática em estudo como Maria Isaura 

Pereira de Queiroz, Rachel Soihel, assim como utilizarei jornais de circulação local 

como A Vanguarda, O estado do Pará, A Palavra, que trazem em suas manchetes 

diariamente uma pouco daquilo que ocorria na então capital do Pará no período 

carnavalesco, nas décadas que corresponde de 1935-1945. Da mesma forma, se buscará 

auxilio nos suportes teórico-metodológicos da história oral, pois, como argumenta 

Thompson (1935) a história oral pode resultar não apenas numa mudança de enfoque, 

mas também na abertura de novas áreas importantes de investigação. Conforme, 

assinala Portelli (1981), fontes orais contam-nos não apenas o que o povo fez, mais o 

que queria fazer, o que acreditava está fazendo e o que agora fez. Entrevistas sempre 

revelam eventos desconhecidos: elas sempre laçam nova luz sobre áreas inexploradas da 

vida diária.
2
   

Portanto, as entrevistas com homens e mulheres calejados pelo tempo que 

trazem nas suas lembranças fragmento de nossa história, possibilitará entender um 

pouco do carnaval belenense visando, assim, compreender como estava caracterizado o 

carnaval belenense nesse período, contribuindo de forma significativa para a construção 

da história do carnaval do Pará. 

1-Considerações teóricas sobre a história do carnaval no Brasil e no Pará  

Em um país, conhecido como o país do carnaval analisá-lo é referenciarmos 

a um momento especial. Para qualquer brasileiro ou visitante o período que sucede o 

ano novo é um momento em que o cenário brasileiro se modifica, as notícias em torno 

do carnaval se tornam mais vívida. É um país que se transforma num ambiente 

diferenciador que é o carnaval. A presença carnavalesca é tão marcante na vida 

brasileira que já foi título de filmes, romances, músicas e de literaturas como afirma 

Peter Burke “Outros exemplos literários incluem carnaval (1919) de Manuel Bandeira, 

Carnaval carioca (1923) de Mario de Andrade, e o primeiro romance de Jorge Amado, 

O país do carnaval (1932)” 
3
 

                                                            
2 PROJETO HISTÒRIA: Revista do programa de estudos Pós-Graduados em História e do Depart e do 

Departamento de História da PUC-SP (Pontífice Universidade católica de São Paulo). São Paulo,1981.       

3  Peter Burke. Variedades culturais de história cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000 p.215 



 

Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 3 

Sobre esse aspecto Queiroz (1992) afirma que a festa carnavalesca chegou ao 

continente sul-americano nas caravelas dos colonizadores; no Brasil ela foi 

constantemente marcada por contribuições culturais sucessivas provenientes da Europa, 

os elementos africanos se juntaram apenas recentemente. Durante o período colonial, 

reinou sozinho o entrudo, depois lá pela metade do século XIX, o carnaval foi se 

instalando por toda parte-a princípio nas cidades mais importantes depois se estendendo 

por burgos e vilas, tomando completamente o lugar do Entrudo. Em Belém, as primeiras 

informações sobre o carnaval paraense datam do século XVII, que segundo Alfredo de 

Oliveira (2006) “diz respeito ao entrudo trazido pelos colonizadores portugueses”, que 

se perdurou até o século XIX quando surgiram as novas práticas carnavalescas no Pará 

advindas principalmente de Pernambuco e Rio de Janeiro, assim com a chegada do 

século XX o entrudo não mais dominava permitindo outras formas de diversão. Para 

Oliveira (2006) o carnaval paraense é dividido em três momentos, o carnaval do entrudo 

que corresponde de 1695 á 1844, o carnaval pós-entrudo de 1844 a 1934 e o carnaval da 

era do samba que se inicia a parti de 1934
4
. 

Esse festejo que segundo Ferreira (2006) variavam de região para região teve 

como centro radiador em meados do século XVIII a capital do país, no período Rio de 

Janeiro. Essa prática denominada de entrudo passaram a ser vista de forma negativa, 

logo com a chegada da família real no início do século XIX. No Rio de Janeiro para 

Queiroz (1992) o primeiro sinal da transformação carnavalesca data de 20 de janeiro de 

1840; anunciaram os jornais para este dia um “baile de máscara como se usa na Europa, 

por ocasião do carnaval” a ser realizado no Hotel Itália. No entanto a partir de 1855, 

começa a surgir o carnaval organizado em blocos, ocorrendo em 1885 o primeiro desfile 

de uma Sociedade Carnavalesca, das chamadas grandes sociedades um marco no 

carnaval do Rio de Janeiro ou mais precisamente o “nascimento da folia carnavalesca 

moderna” no país, na definição de Ferreira
5
. 

Em Belém segundo Oliveira (2006) passados o período áureo do entrudo, 

ocorreu em Belém o primeiro baile de máscara no ano de 1844, que representou um 

marco deixando para trás o monopólio exercido pela “grosseria” praticada pelo entrudo. 

                                                            
4 OLIVEIRA, Op. Cit,p.12 

5 FERREIRA, Op. Cit, p.15 
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Esse período é caracterizado pela ocorrência da ascensão de novas práticas 

carnavalescas á exemplo dos bailes de máscara, Zé Pereira, corso, clubes carnavalescos 

e o carnaval de rua. Os bailes de máscaras tiveram início no Pará a partir do primeiro 

baile ocorrido em Belém no teatro Providencia em 1844, repetindo-se todos os anos na 

capital, esses bailes eram animados ao som de ritmos musicais como Polca, valsas, 

quadrilhas, lundus e o sensual maxixe
6
. 

Para Oliveira (2006) os clubes carnavalescos surgem nas duas primeiras décadas 

do século XX tendo como principais clubes os “Martelos de prata, surgido em Umarizal 

em 1914, Malhos de ouro, sediado na Pratinha, Fígaros de Belém, organizado por 

barbeiros da cidade, Regadores, cujo estandarte foi pintado por Teodoro Braga, ligado á 

boêmia da Riachuelo
7
. Para o autor o carnaval das batalhas de confete representa a 

primeira fase da era do samba no carnaval do Pará, realidade que não se distingui tanto 

do carnaval a nível de Brasil, na qual teve sua primeira escola de samba surgida no ano 

de 1938. No Pará a presença da primeira escola de samba surge da fundação do Rancho 

Não Posso Me Amofiná
8
.  

3- O carnaval Paraense e o Estado Novo 

A história do carnaval paraense na era do samba, comunga-se com a formação 

da escola de samba Não Posso Me Amofiná em Belém que ocorreu em janeiro de 1934, 

sendo um marco decisivo para a constituição do carnaval no estado do Pará. A partir da 

criação de Raimundo Manito que nasceu em Belém em 04 de Março de 1908. 

Raimundo Manito foi e continua sendo uma figura de grande relevância para o carnaval 

do estado do Pará, aos 20 anos de idade, em 1928, viajou para o Rio de janeiro a fim de 

tentar a sorte, neste período na então capital do país freqüentou as rodas de samba e por 

coincidência a, Deixa eu falar, primeira escola de samba e fundada no ano de sua 

chegada ao Rio de Janeiro. Cinco anos depois em 1933, Raimundo Manito volta ao 

Pará. Este primeiro momento da escola de samba é o que a Rodrigues (2006) chama de 

o tempo do Manito se referindo as décadas iniciais de existência da escola quando esta 

                                                            
6 OLIVEIRA, OP. Cit, p.14 

7 OLIVEIRA, Op. Cit, p.15 

8 OLIVEIRA, Op. Cit, p.17 
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constitui-se como uma novidade trazida do Rio de Janeiro e logo depois como uma 

escola genuinamente paraense gerando a primeira escola de samba paraense.   

Segundo Rodrigues (2006) por ser uma novidade trazida do Rio de Janeiro por 

Raimundo Manito o Rancho Não Posso me Amofiná foi imediatamente aceita e adotada 

pelos moradores, por trazer um novo estilo de brincar o carnaval e demonstrar ser um 

exímio conhecedor dos gostos e estilos carnavalescos que estava se impondo no Brasil.   

Enquanto em Belém se constituía uma das maiores escola de samba do estado do 

Pará, no âmbito nacional ocorria uma mudança política significativa com a entrada no 

poder de Getúlio Vargas em 3 de novembro de 1930 assumindo o poder como 

“presidente provisório”. No entanto nos anos que se seguiram a oposição em torno do 

governo Vargas foram se intensificando, o anseio para que deixasse o poder e constitui-

se novas eleições faziam parte das exigências da oposição. Apesar das constantes 

declarações de Vargas sobre suas intenções de abandonar o poder e sua insistência em 

confirmar as eleições de janeiro de 1938, ficava cada vez mais difícil de acreditar. Logo 

ao invés de sair, em 10 de novembro de 1937 Getúlio Vargas instituiu o chamado 

Estado Novo. (Faria, 1988).     

A entrada do País no contexto do Estado novo muda significativamente a 

realidade brasileira, as liberdades foram cerceadas, sendo que os que se opuseram ao 

governo sofreram inúmeras restrições. Neste sentido, além de sambista Raimundo 

Manito era um dos muitos que não concordavam com o governo Vargas, pertencia a 

militância política de esquerda, ainda no Rio de Janeiro ligou-se ao partido comunista 

assumindo os riscos da luta ideológica clandestina e as conseqüências da repressão 

policial. Em Belém não deixou de seguir os princípios da sua consciência política, em 

agosto de 1945 foi escolhido para integrar o comitê estadual do PCB, participando da 

solenidade de posse realizada no teatro da paz
9
.     

Nessa conjuntura a escola de samba Não Posso Me Amofiná, do Bairro do 

Jurunas
10

, cujo título advém do fato provavelmente da carência de recursos financeiros 

                                                            
9 A província do Pará, 1998  

10 O bairro tem sua origem toponímica em um grupo indígena de língua Yudjá, tem uma história antiga de 

migração e deslocamento pela região do baixo amazonas . Sua população é constituída em grande 

parte de imigrantes de origem ribeirinha, que foram se localizando principalmente nas áreas mais 
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uma vez que neste período as sociedades e ranchos representavam um nível superior na 

hierarquia do carnaval de rua, começava a despontar como uma das melhores escolas de 

samba do estado do Pará. Para chegar a este patamar ao lado de Raimundo Manito o 

Rancho contou com a participação de várias pessoas apontadas como fundadoras do 

rancho, algumas lembradas apenas por apelidos: Manoel Miguel dos Santos, Feliciano 

Martins, Domingo Dias Carneiro ( Duca comprido), Mito, Bené da Vanja, Muaca, 

Vicente, Bidanga, Acrício, Dizuca.  

No âmbito da formação da escola de samba Não Posso Me Amofiná o carnaval 

em Belém contituia-se como um dos mais atrativos da região norte, as grandes batalhas 

de confete que ocorriam na rua  João Alfredo incendiavam os concursos de blocos, 

cordões e ranchos, era onde ocorriam os grandes espetáculos a  “grande batalha de 

confete da João Alfredo será o ponto culminante do carnaval! Já sabemos: a noite de 

hoje toda Belém compareça ao frevo, que vai ser um dos espetáculo mais deslumbrantes 

do carnaval deste anno”
11

.   Os dias de carnaval eram noticiados pelos meios de 

comunicação do período, os jornais e principalmente as rádios como a famosa Radio 

Clube do Pará
12

 transmitia ao vivo para toda a região o que melhor era apresentado na 

avenida e quem eram os favoritos a campeão, pois era através do rádio clube que se 

transmitia para todo o Brasil o sucesso desta festa carnavalesca
13

.  

A pesar da conjuntura a qual estávamos vivenciando de um recente Estado 

Novo, com a figura de Getúlio Vargas controlando todas as manifestações que 

pudessem criticar seu governo, o que chama a atenção é o fato de que as autoridades 

vigentes não proibiram diretamente o carnaval, mas buscaram circundá-la, acredito que 

no intuito de prevenir possíveis irregularidades que pudessem ocorrer nas ruas 

principalmente no que se refere a conjuntura vigente. No entanto apesar da presença do 

Estado no carnaval o que vai se perceber é que no Pará as manifestações culturais 

continuarão ocorrendo, tendo um grande número de participantes no carnaval chegando, 

por exemplo, a mais de 10 mil pessoas participando do carnaval na rua João Alfredo no 

                                                                                                                                                                              
próximas ao rio Guamá.     

11 A Vanguarda, 17 de Fevereiro de 1938 

12 Rádio pioneira fundada na década de 1920. (RODRIGUES, 2006) 

13 A Vanguarda, 18 de Fevereiro de 1938 
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ano de 1938 onde, uma  multidão que ali compareceu tornando essa rua completamente 

intransitável calculada em perto de 10 mil pessoas, foi uma demonstração pública de 

sympathia pelos promotores dos festejos, não se podia desejar êxitos maior pois ele 

estava acima de todas as previsões. As 9 horas começou os desfiles dos cordões e 

ranchos, debaixo de um enthusiasmo incomum de seus admiradores
14

. 

Nessa conjuntura muitos blocos e ranchos faziam parte do carnaval belenense 

dentre eles os vibrantes cordões “Não era assim que eu queria” escola de samba 

“Uzinense”, “Escola mista do carnaval”, “Não é mais é” e “Mulatas cherosas de 

Cametá”
15

. Esses blocos saíam as ruas e alegravam o carnaval belenense convidando os 

foliões a participarem do carnaval, na qual cada bloco tinha sua programação 

carnavalesca a exemplo do rancho Tá Feio, que trazia a seguinte programação, “E 

amanhã, com toda certeza é provada, que os componentes do vitorioso rancho “ Tá 

Feio” sahirão pela  manhã, á tarde e a noite, pelas ruas da cidade, annunciando que o 

carnaval chegou e está na hora de cair pro frevo”
16

.Apesar da participação significativa 

dos foliões, blocos e ranchos no carnaval é valido ressaltar que nessa conjuntura de 

1937-1945 a atuação das autoridades policiais foram firmes no sentido de controlar toda 

manifestação que se oposicionasse ao governo.  Segundo Pereira (2004) nas instruções 

da chefia de polícia para o carnaval de 1943 foram proibidos o uso de máscaras e de 

canções, as que se feriram ao governo e a sua orientação político administrativa.  

Não resta dúvida segundo Soihet (1998) de que o prestígio adquirido pelos 

populares através de suas organizações culturais estimulou os que detinham o poder a 

estabelecer medidas que lhe permitissem utilizar como meio de difusão de seus 

interesses. Explica-se, o dispositivo do DIP que impôs ás escolas a obrigatoriedade de 

utilizarem temas nacionais em seus enredos. Em Belém ganhava relevo o DEIP 

(Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda), esta Divisão de Rádio, Teatros, 

Cinema e Diversão atuou de forma repressiva sobre qualquer tentativa de aposição ao 

regime estabelecido. Assim, o DEIP estabelecia os critérios a serem seguidos pelos 

grupos, cordões, ranchos, blocos e estandarte no carnaval de 1942, ou a qualquer forma 

                                                            
14 Ibid 

15 A vanguarda, 25 de Fevereiro de 1938 

16 A vanguarda, 5 de Fevereiro de 1938 
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de ensaio independentemente se ocorresse em ambiente público ou privado. Os grupos 

carnavalescos somente poderiam participar do carnaval uma vez que estivesse 

licenciados pelo Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, que cumpria o 

papel de fiscalizar o que seria apresentado na avenida, logo tudo que estava relacionado 

ao carnaval era fiscalizado pela DEIP tais como “Os ensaios e exibições de prestitos, 

grupos, cordões, ranchos, blocos e estandartes carnavalescos, assim como as batalhas de 

confete e as festas dançantes, quer de carater público quer em associações reacreativas, 

desportivas, beneficientes, etc.e as denominadas “assustados” só poderão ser efetuados 

quando previamente censurados e licenciados por esta divisão do DEIP”
17

.  

As proibições em torno do que seria apresentado na avenida não correspondiam 

apenas aos ensaios e exibições, até mesmo as letras dos sambas enredos, as canções e as 

fantasias deveriam passar pelo DIP para que não tivessem qualquer insinuação acerca 

do governo, pois a “censura de que trata a alinea acima incidirá sobre as letras de todas 

as canções, paródias, etc...bem como sobre todas as insignias, legendas, estandarte e 

fantasias de ranchos e blocos, os quais deverão ser apresentados a este DEIP, as 

primeiras em três vias dactilografadas e os últimos em “croquis”
18

. As canções eram 

controladas no sentido de não conter nenhuma ofensa ou referencia nem a conjuntura 

nacional, com o Estado Novo, nem a conjuntura internacional, com a Segunda Guerra 

Mundial, tudo, segundo os seguidores de Vargas, para que a ordem fosse estabelecida 

por isso: 

 “A comissão de censura negará aprovação as letras quando: a) contiver 

qualquer ofensa ao decoro público; b) divulgarem ou induzirem aos maus 

costumes; c) forem capazes de provocar incitamento contra o regime vigente, 

a ordem pública, as autoridades constituídas e seus agentes; d) puderem 

prejudicar a cordialidade das relações com os outros povos; e) forem 

ofensivas as coletividades, ou as religiões; f) ferirem, por qualquer forma, a 

dignidade ou o interesse nacional; g) induzirem ao desprestígio das forças 

armadas; h) atingirem por qualquer forma, a orientação seguida pelo 

governo em face da atual situação internacional”( O Estado do Pará, 1942) 

Como podemos analisar os critérios estabelecidos pelo DEIP controlava todos os 

seguimentos do carnaval, desde as letras até as fantasias no sentido de impedir qualquer 

                                                            
17 O Estado do Pará, 24 de Janeiro de 1942 

18 Ibid 
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forma de manifestação contrária ao governo, foi estratégia encontrada para estabelecer a 

ordem em uma das manifestações mais democráticas do país. As regras estabelecidas 

pelo estado para a as escolas de samba segundo Soihet (1998) tornam-se veículo de um 

tipo de memória nacional calcado na exaltação dos vultos da historiografia oficial. 

Apóia-se nas manifestações populares era fundamental para o novo estado que se 

estabelecia.   

Por isso na cidade de Belém esse controle não ficará apenas nos momentos que 

antecedem o carnaval, ocorrerá durante o carnaval mediante a presença do estado, os 

próprios militares apresentar-se-ão como os jurados durante os desfiles carnavalescos, 

ou seja, controlando de perto tudo o que seria apresentado na avenida, o que reflete bem 

a relação que se estabelecia entre o estado e os sujeitos que compunham o universo das 

folias carnavalescas em Belém neste contexto. As batalhas carnavalescas eram muitas 

vezes em homenagem aos militares e “as forças armadas, nas pessoas do general 

Brasílio Taborda, commandante da 8º Região Militar; coronel Ferreira Coelho, 

commandante da força pública; commandante Ribas de farias, capitão dos portos, major 

Eduardo Vasconcelos, commanante do 26º batalhão de caçadores”. Onde era “feito um 

concurso original, cada bloco apresentará uma senhorita, rainha do grupo escolhida 

internamente.o júri elegerá dentre elas a rainha dos ranchos carnavalescos”(A 

Vanguarda, 1938)  

Como o estado passou a controlar diretamente o carnaval em Belém, blocos e 

ranchos que eram contrários ao governo quase que desapareceram do carnaval ou 

permaneceram na clandestinidade. A escola Não Posso Me Amofiná que até 1938 

ganhara os principais prêmios carnavalescos tais como a vitória de 1935 com o 

recebimento da taça Rhodo
19

 numa batalha disputada na João Alfredo, e  o triunfo na 

batalha realizada no largo São José
20

 em 1938 ficou sem vencer o carnaval belenense 

por um longo período
21

. Isso se deve ao fato de Raimundo Manito possuir uma corrente 

política contrária ao governo de Getúlio Vargas, como comunista sua escola de samba 

tendeu a sofrer consecutivos golpes nos desfiles que se sucedem a década de quarenta. 

Nesse sentido em 1946 em comemoração ao término da Segunda Guerra Mundial 

                                                            
19 Denominação do lança perfume da Rhodia. 

20 Atual Praça Amazonas 

21 Jornal A província do Pará, 29 de março de 1998. 
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depois da apresentação na batalha da Praça Brasil comandado pelo bar guarani de 

propriedade de Felix Santos a escola sofreu grande injustiça ao perder para Escola Mista 

do Umarizal na batalha Rodrigues Alves que indignou os ranchistas. Na ocasião o 

rancho cantou o samba “Exaltação aos expedicionários Brasileiros”.  A revolta dos 

foliões do rancho se deve ao fato de que apesar se ter seguido a risca os critérios 

estabelecidos pelo governo de utilizarem temas permitido oficialmente que enalteciam a 

pátria estes não venceram a disputa, provavelmente em função das ideologias política de 

seu comandante Raimundo Manito, o que reflete bem as questões políticas intrínseca no 

ambiente carnavalesco.    

4-O carnaval entre guerras 

Concomitantemente, enquanto em âmbito nacional vigorava no Brasil o Estado 

Novo, nacionalista, autoritário e anti-liberal dirigido por Getúlio Vargas
22

, no contexto 

internacional o Brasil adentrava ao segundo maior conflito mundial, a Segunda Guerra 

Mundial. A participação do Brasil no conflito vai se refletir em todos os âmbitos da 

sociedade inclusive no carnaval. As discussões em torno das comemorações 

carnavalescas na fase mais crítica da Segunda Guerra Mundial, período em que o Brasil 

entra no conflito mundial foi assunto que ocupou por várias vezes as principais páginas 

dos jornais de várias capitais brasileiras, á exemplo do Rio de Janeiro e Natal
23

.  

Segundo Pedreira (2004) na capital federal essa polemica ganhava cada vez mais 

fôlego, indicando uma preocupação por parte da população em geral e de seus 

expoentes intelectuais com a festa popular brasileira. Em Natal por outro lado, então 

capital do Rio Grande do Norte que sediava a maior base aérea americana do Nordeste, 

Parnamirim Field esse debate tomaria um direcionamento muito diferente. No Pará tal 

como Natal o que se evidencia é que apesar da conjuntura internacional e nacional o 

carnaval na então capital do estado não perdera seu entusiasmo e brilhantismo, mesmo 

entre guerras, os jornais á exemplo do jornal Vanguarda, noticiava o que melhor seria 

apresentado na avenida, convidando bloco e foliões a saírem pelas ruas e salões no 

                                                            
22 William Gaia Farias. Amazônia Republicana: Processos seletivos e outros temas.-Belém: William Gaia 

Farias, 2007.  

23 Flávia Pereira. Carnaval entre Guerras. Projeto História: revista do Programa de Estudo Pós-Graduados 

em História e do departamento de História da Pontífice Universidade Católica de São Paulo.-São 

Paulo: EDUC,2004. 
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intuito de comemorarem a passagem de mais um carnaval, como podemos observar no 

fragmento “Ninguém pode deixar de pensar que será uma noite sensacional. Por isso 

todos a postos. Será o ponto alto de nossa quadra carnavalesca. Quem não for lá perderá 

os melhores momentos do carnaval paraense”
24

. 

No entanto a discussão acerca do carnaval no contexto da segunda guerra 

mundial culminou em “outras guerras” a da realização ou não realização do carnaval 

devido a conjuntura, a discussão em torno da permissão ou não das expressões 

carnavalescas pelo país. Esses questionamentos tornaram motivo de discussão entre 

vários seguimentos da sociedade inclusive no Pará. Nesse sentido Pereira (2004) afirma 

que com exceção dos reclames dos integrantes do movimento católico em prol da 

proibição dos festejos carnavalescos terem se iniciado desde os anos 20, as primeiras 

manifestações formais contrárias á realização do carnaval data do período da guerra 

especialmente a partir de 1942, durante a realização da III Reunião de consulta dos 

chanceleres Americanos no Rio de Janeiro. Neste contexto vários artigos e editoriais de 

vários órgãos da imprensa carioca passaram a veicular opiniões contrárias a realização 

da festa.     

Na então capital do Pará as primeiras notícias que passaram a veicular trazendo 

opiniões favoráveis a proibição do festejo momesco encontram-se no jornal A 

Vanguarda
25

 de circulação diária, esta trazia em suas manchetes as principais discussões 

em torno da temática. Era evidente os que apresentavam-se oposicionista ao carnaval do 

período como Gilberto Freire que escrevia ao Jornal Vanguarda criticando os que 

foliavam mediante a realidade de guerra. No título de sua crônica Carnaval em vez de 

Guerra? Já apresentava o que para ele representava o absurdo. Como pensar em 

carnaval quando muitos estão morrendo pela pátria, nenhum argumento se torna 

honroso já dizia Gilberto Freire “não me venha com o velho lugar comum: “ mas é uma 

válvula para a tristeza do povo!” ou com o argumento brilhantemente novo: “Será um 

desgosto formidável contra o nazismo!”(A vanguarda, 1943) 

Para Freire não importava o argumento, nenhum motivo era suficiente para que 

os foliões saíssem as ruas e deleitassem esquecendo-se dos rastros da história, “nem a 
                                                            
24 Jornal A Vanguarda de 28 de Fevereiro de 1938 

25 Jornal de circulação diária das décadas 1930 á 1950 em Belém. 
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nossa tristeza de amigos e parente de brasileiros vitimas do nazismo nem o nosso justo 

ódio a sistema tão contrário ás nossas tradições e tendências devem contentar-se com 

esses derivativo cenográfico, com esse desforço de arlequim, com essa revanche de 

palhaços.”
26

 

Segundo Freire não era fazendo sátiras de Hitle e Mussolini que a realidade 

mudaria, por isso não havia razões para festas e alegria, para ele não era com carnavais 

espirituosos com “carros de idéias” de crítica patuscado bigodinho de Hitler e a padada 

gorda de Musolini, com cantigas de troça aos japoneses velhacos ou ladrões que se 

combatem inimigos da marca dos nazistas. Ou seja, não era festejando que o inimigo 

nazista poderia ser combatido, não era fechando os olhos e embriagando pela euforia do 

carnaval que Hitle e Mussolini seriam vencidos. A posição de Gilberto Freire representa 

muito bem como o contexto de guerra envolvia a população seja no sentido de se 

sensibilizarem diante daqueles que estavam lutando pela pátria, seja para 

menosprezarem a conjuntura e se deleitarem com mais um carnaval.  

Nesse sentido é valido ressaltar que não foi apenas no período entre guerras que 

o carnaval possuía oposicionistas, no jornal A Palavra de circulação em Belém na 

década de 1939 já apresentava aqueles que não concordavam com a alegria própria do 

carnaval e principalmente com a participação das moças nestas festas, como podemos 

observar na descrição minuciosa:  

“O último bonde da linha circular que sae da estação ás 1,10 da manhã “ foi 

invadido por cerca de 80 pessoas moços e moças de regresso do baile do 

club do Remo conforme informações obtidas do próprio vehículo... 

Apinhados sem movimento, os rapazes começaram a cantar outros 

assobiavam, numa alegria própria da época e mais própria da mocidade em 

reboliço. As moças arranjaram logar, sendo quatro por cada banco, duas 

sentada e duas descançando nas pernas das companheiras. Os rapazes 

ficaram sentados nas janelas do bonde e a maioria estava de pé. Todos se 

achavam fantasiados. Começou a ser cantada a modinha “Não pago o 

bonde”. Enquanto se verificaram essas desordens que se demonstravam a 

educação de certos freqüentadores de bailes, os pais destas moças dormiam 

                                                            
26 Jornal A Vanguarda de 10 de Fevereiro de 1943 
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tranquilamente o sonno da inocência. Onde estará a consciência dos chefes 

de família que não velam pela virtude de suas filhas”( A palavra, 1939)    

No entanto apesar dos argumentos em favor da não realização dos festejos 

carnavalescos na então capital paraense, a realidade tornava-se contrária, nas ruas as 

comemorações em honra a passagem do carnaval se tornava a cada dia mais intensa, os 

blocos, ranchos e escolas de samba se preparavam para a batalha de confete na rua João 

Alfredo onde ocorriam desfiles e concursos
27

. Os blocos e cordões animavam as noites 

carnavalescas levando as ruas um carnaval irreverente, como podemos observar no 

fragmento “Todos os ranchos deste ano vão fazer um desfile sensacional, a disputa do 

título de campeão de 1938! Também haverá taças valiosas para os colocados noutros 

lugares. A João Alfredo terá iluminação deslumbrante de ponta a ponta”
28

. 

 Nos falares dos sujeitos, em suas experiências e vivencias do carnaval, estão 

fragmentos de lembranças de como se constituiu o carnaval neste momento, como os 

homens e mulheres se posicionaram diante da imposição do estado ao carnaval. Para 

tanto, foi necessário se fazer um extenso trabalho principalmente com os mais velhos 

que vivenciaram o período em estudo, cujas memórias, histórias de vidas e relatos orais 

são fundamentais na busca do conhecimento acerca do carnaval. Nesse sentido foram 

muitos os sujeitos que participaram do carnaval deste período, que comungaram dos 

festejos e das alegrias pertinente ao carnaval, logo as memórias de participação no 

carnaval são múltiplas e os olhares sobre esse período diversificados, cada sujeito traz 

fragmentos de carnavais vividos em suas memórias, constituindo um rico universo a ser 

pesquisado e analisado. Assim as entrevistas nos revelaram múltiplos olhares sobre o 

carnaval, pois segundo Porteli (1981) “Entrevistas sempre revelam eventos 

desconhecidos: elas sempre lançam nova luz sobre áreas inexploradas da vida diária das 

classes não hegemônicas. Mas o unido e precioso elemento que as fontes orais tem 

sobre o historiador e que nenhuma outra fonte possui em medida igual, é a subjetividade 

do expositor”. 

Assim através das entrevistas pude analisar aspectos significativos do carnaval 

deste período compreendendo o cotidiano do carnaval a partir dos falares como o de 

                                                            
27 Jornal A Vanguarda de 07 de Fevereiro de 1938 

28 Jornal A Vanguarda de 17 de Fevereiro de 1938 
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Dolores Pantoja Pereira que vivenciou o carnaval desse período em sua plena juventude, 

acerca dele assinala:  

Eu era do bloco as peninhas e o meu noivo era, meu marido era do outro, 

meu marido era do outro bloco “Conserve seu sorriso”. era o Antonio, era a 

gente ía na festa, ele ía no bloco dele e eu ía na festa ele ía no bloco dele e 

eu ía no meu, era aí o resto eu esqueço.( Dolores Pereira, 96 anos). 

Aos 96 anos de idade Dolores relembra do carnaval de sua juventude, sua 

participação nos blocos e os momentos do carnaval ao lado de seu marido, sua fala 

mostra como os indivíduos que viveram o carnaval do período viviam mais envolvidos 

com os momentos de folia, as festas, blocos do que com atual situação política. Isso 

tornou-se perceptível ao longo da pesquisa, apesar  do contexto nacional na qual estava 

se constituindo um dos governos mais autoritários, em Belém os foliões participavam 

serenamente do carnaval participando de todas as modalidades carnavalescas como 

podemos verificar nas falas de Furtado: 

Os blocos carnavalesco, não eram os de salão, esses que tinham dos grupos 

batuqueiros todos eles traziam uma sambista geralmente eles escolhiam uma 

moça bonita e ela vinha se requebrando ali no meio e a molecada toda ía 

acompanhando tinha gente que levava dez, quinze, vinte quarteirão 

acompanhando e se lembrava que estava muito distante e voltava.( Beatriz 

Furtado, 65anos) 

No que se refere a guerra quando questionados sobre o carnaval neste período os 

foliões pouco se recordavam da conjuntura, preocupavam-se mais em comentar os por 

menores da festa do que se adentrar a comentários sobre a realidade da guerra e sua 

influencia no estado, como podemos observar na fala de Mendes ao ser questionado se 

no ano da Guerra teria havido carnaval em Belém: 

Todo ano tinha carnaval, mas todos os anos tinha carnaval lá quando 

acabava a festa ficava esperando o jantar aí o pessoal tocava e jantava, era 

demais, por isso é que eu estranho agora, agora é só aquela avacalhação.( 

Marcelina Mendes,84 anos)     

Apesar da grande maioria dos entrevistados assinalar mais os aspectos festivos 

do carnaval alguns confirmaram a participação ativa do estado no sentido de controlar 

as atitudes dos foliões, como podemos observar no fragmento abaixo: 

A praça da república não era praça da república era largo da pólvora então 

a maior concentração do carnaval de Belém era no largo da pólvora e uma 
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outra parte era na praça de Nazaré. Cada coreto tinha uma bandinha 

tocando era da polícia militar (...) ( Beatriz Pires Furtado, 65anos)  

A fala de Beatriz nos mostra como o estado começou a se fazer presente no 

carnaval, até mesmo com uma banda musical o que representa a presença do governo no 

território do carnaval. 

Nesta conjuntura toda brincadeira era coordenada pelas autoridades vigentes 

neste período conjuntamente com meios de comunicação, como podemos observar no 

fragmento “A batalha de quinta-feira patrocinada pelo dr.Deodoro de Mendonça, 

interventor federal e Abelardo condurú, prefeito municipal é promovida pelos cronistas 

carnavalescos d‟ O Estado do Pará, A vanguarda e Rádio clube”
29

.  Apesar da atuação 

das autoridades vigentes assim como dos departamentos criado no sentido de conter as 

manifestações contrárias ao governo o que se percebeu foi uma certa resistência por 

parte dos sujeitos da folia.  Neste âmbito a escola de samba Rancho Não Posso Me 

Amofiná  continuou apresentado seu carnaval nos anos que constituíram a Segunda 

Guerra Mundial ,  no ano de 1944, segundo Rodrigues (2006) quando a presença da 

guerra mundial não inibiu os foliões de brincar o carnaval. Neste ano o Rancho trouxe 

em seu samba enredo de composição de Raimundo Manito o seguinte trecho:    

                       “Não é revolução nem guerra/ Não adianta ninguém se assustar 

É a bateria pesada/ do Não Posso Me Amofiná  

Quem foi rei sempre é majestade/ Vá esperando ficando pra trás  

Alerta, abre alas/ e deixa o „não Posso‟ passar.  (Raimundo Manito, 1944)    

Apesar do controle do estado através do Departamento estadual de imprensa e 

propaganda já haver estabelecido a dois anos atrás os critérios a qual as escolas, 

ranchos,blocos deveriam seguir, o Rancho Não Posso Me Amofiná quebra com lógica 

do estado trazendo em seu samba enredo termos referente a guerra e referente a sua 

condição de comunista ressaltando a idéia de “revolução” em seu enredo.   A crítica 

presente no samba enredo de Raimundo Manito reflete a realidade de exclusão que o 

Rancho vinha enfrentando mediante a implantação do Estado Novo, a ultima estrofe 

“Alerta, abre alas/ e deixa o „Não Posso‟ passar” está subentendido o anseio por 

liberdade, liberdade não apenas cultural, mas também para Manito política.    

                                                            
29 Jornal A Vanguarda de 25 de Fevereiro de 1938  
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Considerações finais  

Reportar ao carnaval belenense é remetermos a um dos alicerces da 

cultura paraense, devido sua vasta e rica produção cultural, originária de seu povo, 

construída a partir das heranças de outros povos que aqui registraram sua história como 

europeus, negros e índios são festas, músicas, danças, lendas e costumes encontrados 

em Belém que dão a idéia perfeita da atmosfera cultural que permeia esta cidade. 

Durante todo o ano é possível assistir e mesmo participar dos vários eventos culturais 

que são caracterizados pela sua espontaneidade e ritmo contagiante. Dentre eles o 

carnaval belenense, que constituiu a temática desse estudo e possibilitou a esta 

pesquisadora uma experiência gratificante ao longo da pesquisa, proporcionando um 

melhor conhecimento de sua origem e suas múltiplas vertentes diante do contexto do 

Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial. 

Nesse sentido foi possível compreender as origens do carnaval no Brasil, 

suas raízes e influencias. Conhecer um poucos mais sobre o início do carnaval no Pará e 

como mediante a uma conjuntura nacional com a instalação do Estado Novo vai se 

constituir o carnaval Belenense. Foi possível perceber que mesmo diante a conjuntura, a 

participação dos brincantes foi ativa, os blocos de ruas convidavam os brincantes a 

caírem na folia e a participarem da majestade do carnaval, as rádios traziam o que de 

melhor seria apresentado na avenida. Por outro lado tornou-se perceptível como o 

estado atuou no sentido de controlar as múltiplas manifestações carnavalescas a partir 

do Departamento de Imprensa e propaganda e como atuou dentro dos próprios desfiles 

no sentido de impedir qualquer forma de manifestação que fosse contrária as normas e 

regras estabelecidas pelo governo.  O Rancho Não Posso Me Amofiná foi um exemplo 

bem visível de como as escolas que eram oposicionistas ao governo quase que 

desapareceram neste período, Raimundo Manito como fundador da escola e comunista 

convicto teve sua escola perseguida nos anos do Estado Novo por sua ideologia política.        

Por conseguinte a entrada do país no contexto da Segunda Guerra Mundial 

trouxe novos conflitos ao âmbito do carnaval, as disputas ideológicas sobre a 

participação ou não participação dos brincantes no carnaval devido ao contexto de 

guerra fez emergir opositores ao carnaval. Haviam aqueles que questionavam que 

devido ao período que vivíamos não era o momento oportuno para comemorar, por 
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outro lado haviam os que pouco importavam-se com o contexto e preocupavam-se mais 

com a euforia do carnaval.Logo foi possível reconstruir o carnaval belenense utilizando 

desde fontes escritas, imagéticas as fontes orais, que permitiram uma compreensão 

significativa acerca da temática em discussão.    

Portanto este artigo busca compreender o carnaval belenense num contexto 

representativo em nosso país, a conjuntura do Estado Novo em âmbito nacional e a 

Segunda Guerra Mundial em âmbito internacional, buscando apresentar as múltiplas 

vertentes do carnaval belenense na conjuntura de 1935 á 1945.      
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