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RESUMO 
 
 
 
Pouco conhecida, o Brasil possuiu uma imprensa estreitamente ligada ao 

carnaval. Em Pernambuco, a manifestação foi conservada no Arquivo Público 

Estadual Jordão Emerenciano (Apeje) com edições entre 1877 a 1987. Neste 

trabalho, é feita uma Análise do Discurso dos 236 exemplares lançados no 

Estado neste período de 110 anos. Como aparato analítico, foram utilizadas 

categorias relacionadas pelo teórico Michel Foucault para a compreensão do 

campo do discurso. Por se constituir em um momento especial, o carnaval 

pertenceria a uma ordem discursiva diferente da observada no cotidiano. Assim, 

os conceitos segregação da loucura, palavra proibida e vontade de verdade, três 

possibilidades do discurso da zona de exclusão, orientaram o desenvolvimento 

dos capítulos como forma de questionar o espaço ocupado pelos dizeres da folia. 

Ao contrário de confirmar a utilização do discurso interdito, a análise demonstrou 

uma movimentação nos enunciados dos jornais carnavalescos. Ao longo dos 

anos, a imposição de um poder retirava o caráter crítico das publicações, 

colocando-as como uma oportunidade comercial. Devido a essas diferenças, os 

periódicos foram agrupados em duas formações discursivas sucessivas. A 

alternância da primeira formação discursiva para a segunda decorreu de um 

acontecimento discursivo, que inverteu as positividades. Nesse processo, os 

jornais carnavalescos passaram a possuir enunciados formados por uma verdade 

que não questionava a ordem discursiva do cotidiano, como ocorria na primeira 

positividade.  

 
PALAVRAS-CHAVE: jornais carnavalescos; Análise do Discurso; formação 
discursiva; positividade; acontecimento discursivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 
 

Little known, Brazil had a popular press that exclusively worked during the 

carnival. In the State of Pernambuco this phenomenon was kept in the Public File 

Jordão Emerenciano (Apeje) with newspapers from 1877 to 1987. In this study, 

the analysis examine the discourse of 236 publications in 110 years. As analytical 

apparatus were used the theoretical categories related by Michel Foucault to 

understand the discursive researches. It was thought that the carnival occurs in 

a special moment with a different order of discourse. Thus, the concepts 

madness binary, prohibition of discussing and ‘true’ discourse, three exclusion 

procedures of the established order of discourse, guided the chapters 

development to discuss the carnival newspapers approaches. The analysis didn’t 

confirm the hypothesis. Along the years, an impositive power removed the 

critical character of the publications, witch were transformed in a commercial 

opportunity. Because of these differences, the newspapers could be divided into 

two discursive formations. The movement from the first discursive formation to 

the second was resulted by a discursive event that inverted the positivities. In 

this process the carnival newspapers changed the discourse. Now, the ‘true’ 

didn’t question the daily order of discourse like happened during the first 

positivity. 

 
Keywords: carnival newspapers; analysis of discourse; discursive formation; 
positivity; discursive event. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
▪ Apresentação da pesquisa: fontes de inspiração 
 

Foi para tentar entender as possibilidades das relações de sentido em 

textos humorísticos publicados na imprensa escrita que realizei o meu trabalho 

de conclusão da graduação em jornalismo no segundo semestre de 2006. O 

ensaio Pontuações sobre o humor e o jornalismo: um comparativo histórico do 

riso nos textos do Macaco Simão iniciou uma jornada que, mal sabia eu, 

continuaria em um estudo mais aprofundado. Nesse primeiro momento, apenas 

queria dar conta de algumas inquietações provocadas por minhas leituras. Por 

isso, a investigação estava centrada primordialmente nos mecanismos do riso, 

nas definições do humor e na utilização da comicidade em textos escritos, tendo 

como objeto de análise as crônicas do jornalista José Simão.  

Ao contrário de suprir meu interesse pelo risível, o trabalho trouxe 

reverberações, tanto que não me contive em concorrer imediatamente à seleção 

do mestrado em Comunicação. Apesar de não ter definido naquela época uma 

idéia para o projeto de pesquisa, desejava seguir com as preocupações que 

envolvem o cômico. Uma luz me veio à mente com a lembrança de um livro 

utilizado já no trabalho da graduação sobre a imprensa carnavalesca no Brasil. 

Por que não investigar essa manifestação em Pernambuco, um dos estados que 

mais conservam o espírito folião?  

Tinha conhecimento de que uma quantidade razoável de jornais 

carnavalescos havia existido por aqui, pois o autor da obra, José Ramos Tinhorão 

(2000), trazia uma listagem com os periódicos identificados por ele em todo o 

país. Pernambuco aparecia recorrentemente. Em uma ida ao Arquivo Público 

Estadual Jordão Emerenciano (Apeje), pude descobrir que a instituição possuía 

um acervo de publicações impressas catalogado como jornais carnavalescos.  

Não conseguia disfarçar meu contentamento. Afinal, encontrara um objeto 

de pesquisa, inesperadamente. Com ele, poderia lidar com uma prática de 

comunicação potencialmente subversiva, pois os periódicos poderiam veicular 

um discurso da carnavalização. Ao mesmo tempo, eles poderiam materializar, 

em sua superfície discursiva, diferentes estratégias do cômico. Assim, a escolha 

dos jornais carnavalescos como objeto de pesquisa conseguia cumprir com as 
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exigências de uma pós-graduação em Comunicação na mesma medida em que 

me motivava, pois atendia aos meus interesses pessoais.  

Depois de aprovada na turma do mestrado, descobri durante a coleta do 

corpus que o acervo dos jornais carnavalescos do Apeje tinha sido digitalizado 

pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe). Através de uma parceria em 

2004, foi lançado um cd-rom com diversos documentos do carnaval, entre eles 

os jornais carnavalescos. Com ajuda da Casa do Carnaval, consegui uma cópia 

autorizada do material. Isso trazia como maior facilidade ter à minha disposição 

o acervo dos jornais carnavalescos para ser lido e relido quantas vezes fosse 

necessário ao meu entendimento. Estava com sorte.       

Somente ao abrir o conteúdo, tive a dimensão da riqueza que estava em 

minhas mãos. São 240 edições de jornais carnavalescos publicados em um 

período de 110 anos, que vai de 1877 a 1987. Devo confessar um certo susto 

com a grande quantidade de periódicos, o que levou à tendência inicial de querer 

diminuir o corpus a ser analisado com a escolha de uma época ou de um jornal 

que fosse mais representativo. Esta ânsia não perdurou. As leituras contínuas me 

fizeram perceber o ineditismo do objeto de estudo que pulsava em minha frente. 

Ele estava aguardando por investigações que o expusesse. 

Cada vez mais, tinha a certeza de que não poderia utilizar um material 

praticamente desconhecido apenas para desenvolver perspectivas teóricas sobre 

o riso. Evidentemente, poderia empreender isso, mas bem pouco contribuiria 

para o conhecimento do que foi a manifestação dos jornais carnavalescos em 

Pernambuco, que mudanças ocorreram em mais de um século de sua existência. 

Dessa forma, decidimos, a orientadora e eu, investir no conhecimento do próprio 

objeto, especificamente queríamos apreender as construções discursivas 

presentes na imprensa da folia pernambucana.  

Antes até de iniciar a leitura do material, havia a intenção de utilizar a 

filosofia da linguagem desenvolvida por Mikhail Bakhtin (2002). A associação 

ocorreu de forma quase espontânea, pois ter o carnaval como um dos elementos 

postos ao estudo científico implica na lembrança imediata da carnavalização. O 

conceito foi proposto por Bakhtin (2005a, 2005b) quando ele, ao analisar os 

escritos de François Rabelais e de Fiódor Dostoiévski, verificou uma maneira de 

regeneração da existência decorrente da penetração de elementos não-oficiais 

na cultura oficial, o que levaria ao conseqüente destronamento desta e o 

coroamento daqueles.  
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A carnavalização, apesar de ser descrita com diferentes modalidades, 

indica movimento e, com isso, quebra a tendência do mundo em manter-se 

estático. Cabe observar que a derivação da palavra carnaval não foi utilizada 

pelo autor para apontar a carnavalização como uma condição irrestrita do 

carnaval. O conceito tinha como inspiração a festividade carnavalesca ainda nas 

feiras da Idade Média, mas não servia somente à ela. E foi este detalhe que 

passou despercebido durante um tempo de minha pesquisa.  

Devo confessar que comecei erroneamente, como notaria mais à frente, a 

olhar para os jornais carnavalescos como se eles tivessem de ser colocados à 

prova da carnavalização. Para compreender o material, estava certa de que 

deveria encontrar os mecanismos necessários à carnavalização, em seguida, 

demonstrar como eles ocorrem e, finalmente, poderia explicar o funcionamento 

discursivo do objeto pesquisado. Na medida em que lia os periódicos, algo 

começava a me angustiar. Ainda não estava realizando a análise discursiva 

propriamente dita, mas já na leitura do material enxergava limites no objetivo de 

descrever a carnavalização. E a dificuldade não estava na atualização do conceito 

a um objeto diferente, mas em como seguir o pensamento proposto por Bakhtin. 

Os jornais carnavalescos pareciam conter mais características em desacordo com 

a filosofia deste teórico do que semelhanças a carnavalização. 

Alguns elementos fundamentais deveriam estar presentes para se ter a 

carnavalização. Entre os principais, um paradoxal entrelaçamento entre a vida e 

a morte para que transformações pudessem ser estabelecidas. A subversão da 

cultura oficial, como efetivação de uma espécie de julgamento da realidade, 

poderia colocar em xeque condições que usualmente são amedrontadoras no 

cotidiano, porém, quando postas sob um ângulo diferente, incitam a irrisão. A 

penetração de ambigüidades, por provocarem a inversão da lógica do mundo, 

coroariam práticas e discursos que, em geral, são rechaçados.  

Aparentemente, os jornais carnavalescos se apresentavam como um 

contraponto à ordem vigente com o carnaval sendo tomado como um momento 

diferenciado do cotidiano. No entanto, a análise discursiva revelava cada vez 

mais indícios de que isso não passava de uma intenção. Apesar de existirem 

enunciados que propunham a inversão do cotidiano, outros pareciam incitar o 

retorno à ordem, como se o discurso da folia não conseguisse se desprender de 

seu avesso, o discurso dos dias sem festa.  
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Outra característica da carnavalização é que ela é identificada como uma 

manifestação da cultura popular e tem como condição mais lembrada a presença 

do grotesco com o uso exagerado das formas, uma disformidade gerada também 

pela representação de partes sempre escondidas, como o baixo corporal, e de 

comportamentos igualmente velados, principalmente pela moral cristã. Na 

perspectiva bakhtiniana, o confronto de tornar o proibido algo permitido 

possibilitaria a renovação para dar continuidade à vida. 

A dificuldade em utilizar a carnavalização nos jornais carnavalescos 

continuava com a percepção de que os periódicos pareciam lidar minimamente 

com o grotesco. As raras indicações poderiam ser encontradas, talvez, no uso de 

uma linguagem de duplos sentidos e de trocadilhos que estabeleciam conexões 

relacionadas à sexualidade. No entanto, estas não participavam da totalidade das 

composições, às vezes, apareciam, mas nem sempre. O grotesco também não 

era encontrado nas ilustrações. Nesse caso, as figuras possuíam tipos bem 

vestidos e, quando desnudos, seguiam o padrão clássico de formas bem 

estruturadas e marcadas pela proporção perfeita. Tais constatações indicavam 

que a carnavalização não poderia ser identificada com observações diretas.  

Para dar continuidade às possibilidades da carnavalização, deveria 

compreender o que Bakhtin (2005) propunha com o termo. Analisando com mais 

profundidade, a carnavalização possuía interligações com outras noções 

desenvolvidas pelo Círculo de Bakhtin. A ligação mais imediata é com a idéia de 

polifonia, que confere um sentido de inacabamento, um mundo em construção 

composto por vozes vindas de todos os lados sem nenhuma exercendo 

preponderância sobre as demais. Para Discini (2008, p.86), a carnavalização 

remete ao espaço da sala de visitas. Esta é uma metáfora que por aqui também 

parece ser útil, já promoveria a reunião, em um mesmo ambiente, de figuras 

que estariam dispostas ao diálogo. 

 Mas, será que os jornais carnavalescos possuíam um espaço que 

lembrasse a sala de visitas? Os periódicos antigos se diferenciavam dos mais 

recentes pela maneira como tratavam os assuntos abordados. Em todos os 

momentos, eles falavam sempre sobre o carnaval, porém, se nos primeiros anos 

pareciam enxergar na festividade uma oportunidade de fazer críticas sociais com 

a revelação das hipocrisias, aos poucos, isso foi desaparecendo. A folia passou a 

ser um período em que os questionamentos deveriam ser postos de lado com a 

justificativa de aproveitar ao máximo as coisas boas proporcionadas pela 
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festividade. Tal constatação apontava que a carnavalização não poderia servir 

para estudar a totalidade dos jornais carnavalescos, visto que a disposição para 

o diálogo discursivo, ao invés de se fortalecer, ia se esmaecendo com os anos.  

 Por meio desse estranhamento do objeto foi possível, enfim, compreender 

que o carnaval não implica necessariamente o aparecimento da carnavalização. 

O carnaval pensado em sua multiplicidade é um momento propício à participação 

e à convivência irrestrita de todos os segmentos da sociedade. Entretanto, não 

há nada que obrigue a mistura de vozes das diversas classes. Alguns fatores 

podem até impedir que isso ocorra. Por exemplo, quando a elite se concentra em 

camarotes e a massa fica debaixo deles, as posições do dia-a-dia continuam 

mantidas. De forma talvez menos perceptível, no carnaval de rua também são 

criados espaços para os diferentes tipos de público. Nas festas em Olinda e no 

Recife, o próprio povo cria identificações com determinadas ruas e pólos de 

shows e apresentações. Todos sabem onde encontrar os seus pares, ainda que 

não haja uma especificação formal. 

De qualquer forma, apesar de as barreiras que separam os diferentes 

públicos permanecerem em certas situações, no carnaval há a possibilidade de 

as pessoas se misturarem, de se cruzarem. E é partir daí que pode ser 

observada uma polifonia capaz de levar à carnavalização. No caso dos jornais 

carnavalescos, não há como fazer um contraponto com a sala de visitas onde 

todos estão postos ao diálogo de maneira uniforme. O que existe é uma 

predisposição dos periódicos mais antigos darem espaço às diferentes vozes. 

Entretanto, caso seja mantida a analogia com a sala de visitas, eles podem até 

permitir seus convidados falarem, mas, por serem os donos da casa, a voz deles 

parece condicionar todas as outras.  

Mas como os jornais carnavalescos com o passar dos anos podem ter 

trocado o dialogismo pelo monologismo, se a festividade momesca em 

Pernambuco crescia cada vez mais? Outra tendência inicial da pesquisa era 

acreditar que uma maior participação da população no carnaval proporcionaria 

uma interação dialógica refletida nos periódicos. Mas isso não se confirmava. 

Dessa forma, ficava claro que o objeto não se adequava às expectativas criadas 

em torno ele. O desafio de pesquisa seria, então, lidar com esse problema que se 

apresentava. O projeto que fora traçado a partir de uma curiosidade de conhecer 

uma manifestação bem pouco estudada mostrava uma contradição suficiente 

para exigir um novo planejamento. Era necessária uma revisão teórica com o 
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objetivo de encontrar novas perspectivas que pudessem ajudar a esclarecer o 

movimento que os jornais carnavalescos empreenderam no seu discurso, que 

não se manifestava de forma única.  

 Nessa fase de aflição com os rumos da pesquisa, eis que irrompe um 

estalo. Estava cursando uma disciplina sobre Michel Foucault e deveria 

apresentar um artigo com algumas das idéias deste teórico para traçar reflexões 

sobre meu objeto de pesquisa. Cumpri com esta exigência com uma certa 

cautela, mas surpreendentemente os jornais carnavalescos poderiam estabelecer 

relações inimagináveis com as proposições foucaultianas. Depois de conhecer 

melhor o pensamento de Foucault, constatei que poderia utilizá-lo para analisar 

discursivamente os jornais carnavalescos. Uma das primeiras lições aprendidas 

com o teórico era que o objeto jamais está dado. Portanto, o sentimento de 

desconfiança dos jornais carnavalescos deveria ter existido como uma condição 

desde o começo do estudo. 

O segundo ensinamento aprendido com Foucault, uma conseqüência do 

primeiro, era questionar o objeto de pesquisa a partir de perguntas pertinentes 

ao conhecimento dele mesmo, o que se unia perfeitamente ao meu interesse de 

tentar desvelar os jornais carnavalescos pernambucanos. Refletindo melhor, 

parecia que, afinal, também havia cumprido o caminho designado por uma 

alternativa mais tortuosa, embora deva reconhecer que isso terminou por 

acrescentar aspectos reveladores para o trabalho.  

Se antes eu queria enxergar os jornais carnavalescos como uma 

manifestação da carnavalização, agora, teria de apresentar de que forma eles 

não cumpriam com o esperado e, principalmente, deveria apontar que outros 

caminhos poderiam servir para a análise. Com esta percepção, decidi indagar o 

objeto tendo como orientação a concepção discursiva de Foucault, pois, através 

dela, poderia explicitar o movimento enunciativo dos periódicos. A mudança da 

tendência dialógica para a monológica era uma questão que não poderia ser 

esquecida. 

A decisão de utilizar o pensamento foucaultiano estava tomada, contudo, 

deveriam ser escolhidos os conceitos a serem tensionados. A modificação 

identificada nos jornais carnavalescos indicava a ocorrência de um jogo de 

poder, cujo imbricamento de forças faria uma delas se tornar mais forte até 

silenciar todas as outras, até surgir um novo discurso, esse parecia ser um bom 

percurso para interpretar a maior modificação ocorrida nos periódicos. A noção 
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de acontecimento, proposta por Foucault (2002), incentivava um direcionamento 

a partir do qual a análise poderia ser dirigida. Dependendo do tipo de 

acontecimento observado durante o estudo, poderia até mesmo ser vislumbrada 

uma explicação de como o discurso se modificava. Nesta análise, será chamado 

de acontecimento aquilo que Foucault (2002) designa como “acontecimento de 

nível totalmente diferente”. Isso porque é neste tipo de acontecimento que o 

autor aponta as alterações formadoras das mudanças de maior nível.  

Por outro lado, as teorias de Foucault (1996) também permitiam pensar 

em um outro componente para aliar-se à idéia de acontecimento. Quando o 

autor constata a existência de zonas de exclusão flutuantes ao redor da ordem 

do discurso estabelecida, dá margem para se acreditar que elas podem adentrar 

na ordem discursiva. Se essa é uma idéia plausível, há a dificuldade de como 

explicar os fatores que permitem a incorporação de um discurso da zona de 

exclusão na ordem discursiva. Ou ainda, como elementos da zona de exclusão 

permanecem ocupando um espaço fora da ordem discursiva.   

Em geral, a existência do movimento de inclusão ou de exclusão de 

enunciados na ordem discursiva só é percebida quando retrocedemos à história. 

No presente, possivelmente por estarmos inseridos em uma ordem discursiva 

que determina a formação dos enunciados e, portanto, a maneira de pensar, não 

conseguimos captar as dissonâncias. Só olhando para o passado, as mudanças 

ganham nitidez. Como os jornais carnavalescos não estavam no presente, eles 

se concentravam em um período de até 131 anos atrás, a análise do discurso 

poderia ser favorecida pela possibilidade de um maior distanciamento do analista 

do objeto investigado, já que este poderia pertencer a uma ordem discursiva 

diversa da manifestada na contemporaneidade.  

De acordo com Foucault (1996), procedimentos pertencentes a toda e 

qualquer seleção e organização do discurso são repetidos até se tornarem 

recorrentes, cerceando assim o aleatório. Tal é a dominação, que os enunciados 

recorrentes formam uma ordem discursiva. No entanto, ao mesmo tempo em 

que o autor enxerga o estabelecimento do mesmo, ele ainda aponta 

possibilidades para o surgimento do diferente. Dessa maneira, Foucault (1996) 

expõe três válvulas de escape possíveis ao aprisionamento do discurso, 

existentes na zona de exclusão: a palavra proibida, a segregação da loucura e a 

vontade de verdade.  
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Cada uma delas funciona com mecanismos próprios, entretanto, se 

assemelham ao modo como podem conferir maior fluidez ao discurso. A 

perspectiva utilizada neste estudo é que as modificações discursivas decorrem do 

movimento que incorpora elementos da zona de exclusão na ordem discursiva. 

Ao verificar que a imprensa da folia, no espaço de 1877 a 1987, não se 

comportava discursivamente de uma mesma maneira, o estopim que 

proporcionou a mudança deveria ser observado nos elementos do aleatório, pois 

estes poderiam lançar as diferenças necessárias às transformações enunciativas. 

Dessa forma, o aleatório por estar fora da ordem discursiva estabelecida poderia 

empreender as modificações. 

Em um primeiro momento, os jornais carnavalescos possuíam uma ordem 

discursiva constituída por um discurso libertário que, apesar de querer incitar um 

direcionamento, terminava dando espaço a diferentes manifestações 

enunciativas. A partir da década de 1930, uma nova ordem discursiva é 

definitivamente estabelecida. Desta vez, o discurso do carnaval passa a ser algo 

restrito à própria festa. A criticidade, principalmente relacionada à política, deixa 

de ter importância para que as oportunidades de comercialização do carnaval 

sejam aproveitadas. Assim, os periódicos dos últimos anos apresentam a 

festividade como se ela tivesse também uma maneira adequada para existir. Por 

isso, há uma moralização cada vez maior. Isso seria válido tanto para os foliões, 

que deveriam se comportar de uma maneira tida como correta, quanto para a 

própria organização da folia, que tinha de seguir os padrões determinados pelas 

instituições, como polícia, clubes carnavalescos e Estado. 

A verificação de como a zona de exclusão se comporta nos jornais 

carnavalescos contribuiu para compreender como os enunciados puderam ser 

modificados. No início, a ordem discursiva dos periódicos fazia uso de um 

discurso libertário que desejava se diferenciar do cotidiano. Nesse caso, a zona 

de exclusão estava calcada nos enunciados do dia-a-dia. Posteriormente, a 

ordem discursiva foi modificada. Nesse segundo momento, ocorria uma espécie 

de inversão dos elementos da zona de exclusão que passariam a conter os 

enunciados libertários.  

É para tentar explicar as causas desse movimento que, com exceção do 

primeiro, os demais capítulos possuem denominações inspiradas nas três 

categorias de fuga ao aprisionamento do discurso propostas por Foucault. Todas 

foram discutidas com uso de outros conceitos, também deste autor, úteis para o 
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desenvolvimento do trabalho na tentativa de explicar esse inesperado 

comportamento discursivo encontrado nos periódicos. Será que o discurso havia 

sido modificado a partir da segregação da loucura, da palavra proibida ou da 

vontade de verdade? Será que o discurso dos jornais carnavalescos poderia 

conter essas três categorias, uma só delas ou nenhuma delas? Durante a análise, 

as três categorias foram mobilizadas para responder a esses questionamentos. 

 

▪ Tratamento do material: as divisões necessárias 

  

 A análise é iniciada com a seção Os percursos da formação do saber: 

descrição metodológica. Para começar, é feita uma apresentação do trabalho de 

Tinhorão (2000), que realizou uma investigação pioneira para entender a 

imprensa da folia no Brasil. Na seqüência, retoma-se o maior dilema da 

pesquisa: a definição do percurso teórico a ser seguido. Essa problemática se 

deve em grande parte à estreita vinculação da linha de pensamento utilizada 

com a definição da metodologia. Na medida em que o objeto condicionou a 

escolha da teoria, ele também orientou o método de análise. A decisão de 

reservar um espaço somente para essa explicitação partiu da necessidade de 

apresentar os jornais carnavalescos, em suas continuidades e descontinuidades, 

por meio de características que não ficam contidas apenas no verbal.  

No capítulo seguinte, A segregação da loucura no tempo da folia, alguns 

dos sentidos que os loucos assumiram na história são abordados para mostrar 

como os jornais carnavalescos falam sobre a loucura. Os periódicos mobilizam 

recorrentemente este assunto como algo que deve estar presente no carnaval, 

por isso houve a tentativa de entender qual o sentido da loucura para eles. 

Curiosamente, ela não é mobilizada para apontar as preocupações da 

modernidade sobre o assunto, quando é vista como reveladora de verdades.  

Apesar de falarem da loucura, de incitá-la no carnaval, os jornais temem 

perder a razão. Os homens não são loucos, o que existe é a loucura do carnaval. 

A loucura é um adereço que deve ser usado sem exagero e, tão logo termine a 

festa, deve ser retirado. Verifica-se ainda que a loucura está entrelaçada ao 

objetivo maior de atrair mais público para entrar na brincadeira com a 

propagação da festa como fonte irrestrita de prazeres para se suportar as dores 

do cotidiano. Para finalizar esta parte, são apresentadas as noções de 

exterioridade, de procedimentos internos e de regularidade enunciativa. 
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Os jornais carnavalescos se assumem repetidas vezes como expoentes da 

liberdade. As críticas às hipocrisias sociais, muito recorrentes, talvez decorram 

daí. A possibilidade de se fazer tudo o que não se faz no cotidiano permite os 

periódicos acreditarem que são livres. Dessa forma, seria coerente pensar que 

eles pudessem fazer uso da palavra proibida, mobilizando assuntos e abordagens 

colocados nos dias comuns bem distantes da esfera soberana dos dizeres. 

Clamar pelo riso e pôr em prática o lema do “ridendo castigat mores” seria uma 

maneira de realizar isso. Assim, encontrar indícios da manifestação da palavra 

proibida poderia trazer um arejamento do discurso, um sopro para a sua 

transformação, para a incorporação de mudanças, conforme é discutido no 

capítulo A utilização da palavra proibida.  

Contudo, surpreendentemente, a prática da liberdade nos jornais estava 

tolhida. Havia mais coações em torno da invariância do que reações para causar 

a multiplicidade. Ainda que os enunciados1 proclamassem a liberdade no 

carnaval, eles também estavam envolvidos em poderes que direcionavam o 

discurso. Junto às críticas vinham condenações e, com estas, uma força da qual 

não se fugia. Ela parecia estar mais forte. Até as críticas foram diminuindo com o 

tempo para dar espaço às exaltações das benesses da folia. Com isto, os 

enunciados indicavam a existência de duas formações discursivas. Ainda nesta 

etapa, é contada um pouco a história do carnaval de Pernambuco a fim de 

verificar como os jornais carnavalescos estavam inseridos no tempo em que 

foram veiculados. 

  Em A vontade de verdade: objeto de desejo discursivo são pensados os 

dois modos como o discurso dos jornais carnavalescos se mostravam. Mais do 

que isso, a preocupação é desvendar como uma coisa pôde ter se transformado 

em outra. Como jornais tão críticos puderam se tornar meros divulgadores de 

marchinhas e, com isso, terem trocado a tendência dialógica para a monológica? 

A mudança parecia drástica, mas não era bem assim. Desde os primeiros 

números os jornais carnavalescos já possuíam essas duas maneiras de se 

mostrar. Se uma tinha mais força no início, aos poucos, já não era mais atrativa. 

                                                 
1 Para Foucault, enunciado: “[...] é uma função de existência que pertence, 
exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise 
ou pela intuição, se eles ‘fazem sentido’ ou não, segundo que regra se sucedem ou se 
justapõem, de que são signos, e que espécie de ato se encontra realizado por esta 
formulação (oral ou escrita)” (FOUCAULT, 2002, p.98). 
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Os rumos de como o discurso se manifestava estaria na vontade de verdade, no 

desejo que ele mobilizava em torno de uma regularidade que se impunha como 

positividade. Por tudo isso, o acontecimento não era o novo, com o sentido de 

provocar a novidade, como pensava, mas poderia estar na possibilidade de 

mudança.   

Tomara que tenha conseguido apresentar um pouco a imprensa 

pernambucana da folia com uma análise centrada na linguagem, obtida a partir 

de um estranhamento da maneira como o discurso era apresentado e, 

principalmente, passava por modificações. Tentei com esforço responder a uma 

pergunta que me pareceu merecedora de atenção, mas evidentemente outras 

podem ser vislumbradas neste mesmo objeto. Que os questionamentos sobre os 

jornais carnavalescos sejam inúmeros para provocarem novos estudos sobre o 

tema, para que o conhecimento possa ser continuado, concordando-se ou 

discordando-se do que foi feito por aqui.   
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1 OS PERCURSOS DA FORMAÇÃO DO SABER: DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 
 
 
1.1 Referências relevantes: a análise de outro autor 

 

Antes de iniciar a descrição dos jornais carnavalescos pernambucanos, é 

importante recorrer a referências sobre o tema. José Ramos Tinhorão (2000) é o 

autor da única obra encontrada a se centrar nos jornais carnavalescos. De 

acordo com ele, a importância desses periódicos é tanta que chegaram a 

constituir um fenômeno próprio, a imprensa carnavalesca. Com uma pesquisa 

detalhada que incluiu a identificação de títulos em 14 estados brasileiros (Pará, 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul), o 

pesquisador descreve a manifestação tendo experiências literárias como base 

comparativa. Segundo ele, os periódicos da folia foram os primeiros a criar uma 

linguagem verdadeiramente original no país, conseguindo reunir características 

de cinco séculos de escritos cômicos sem incorporar uma delas como modelo.  

Diferentemente de como sempre ocorria nas letras em todo o Brasil 

Colônia, o ideal europeu, desta vez, não seria copiado por dois motivos. O 

primeiro é que, em virtude da disparidade de tempo e espaço, exemplos da 

literatura cômica desenvolvida em diferentes países da Europa e em várias 

épocas não poderiam ser utilizados pelos redatores tupiniquins. Tornava-se difícil 

terem chegado no século XVI ao Brasil, tão distante e ainda praticamente 

iletrado, as experiências, por exemplo, dos poetas goliardos medievais, padres 

do baixo clero que misturaram o latim com a oralidade. No entanto, a mescla de 

falares empreendida por estes padres nunca mais seria desfeita, sendo 

propagada por outras épocas. No Brasil, a necessidade de se comunicar faria 

esse processo aparecer quase que espontaneamente ante a diversidade de povos 

e culturas. 

O segundo motivo era que o almejado padrão de erudição europeu não 

tinha como ser cumprido a contento na imprensa da folia. A falta de intelecção 

dos brasileiros, acrescida do espírito carnavalesco, transformaria a linguagem 

culta em algo bem particular. O desejo de se tornar intelectual sem deter 

conhecimentos desejáveis para isso terminaria, nesse sentido, por fazer aparecer 

uma linguagem pretensamente erudita, deixando os falares das ruas com 

aparência de rebuscados. A criação de superlativos, na tentativa de usar 



 

 23 

palavras com muitas sílabas, é uma mostra de como ocorria a falsa erudição, 

mais pertencente, dada a espontaneidade, ao vocabulário popular.  

Tinhorão (2000) faz um mapeamento de características antigas que 

ressurgiram no Brasil, anos, até séculos depois de terem aparecido no velho 

continente. A trajetória apresentada pelo autor começa ainda na Europa com a 

transformação da linguagem culta através da mistura entre os diversos modos 

de falar das festas religioso-profanas, posteriormente mais profanas que 

religiosas. Se a hibridização da linguagem era até incentivada em benefício do 

aumento do número de catequizados, as comemorações do verão com as 

chamadas festas do asno também eram autorizadas pela Igreja, que vislumbrava 

nelas a utilização de preceitos cristãos. Por muito tempo, fantasiar-se como um 

louco não era recebido com preocupação, pois agir como tal era visto como 

qualidade da inocência, um uso da humildade, já que os loucos seriam isentos de 

pecados. Certamente, essa interpretação não perduraria por muito tempo. A 

partir do século X, as festas dos loucos se distanciariam cada vez mais das 

instituições cristãs, ainda que estas perseguissem o controle com a instauração 

de normas a serem seguidas até mesmo durante as festas.  

O aparecimento dos falares das classes mais baixas na literatura, 

decorrente da dessacralização do latim praticado nos cultos religiosos, faria 

mudar o foco dos escritos sempre voltados aos grandes temas. O francês 

François Rabelais2 e o português Gil Vicente3, contemporâneos do final do século 

XIV e início do século XV, são figuras que colocaram o povo como personagem 

em textos marcados pela crítica camuflada com o uso da irreverência popular. A 

linguagem de baixo calão e os dialetos macarrônicos - formados pela mistura 

equivocada de várias línguas - alterariam os enredos das histórias que, da 

reprodução das falas dos reis e de episódios religiosos, passariam a conter ainda 

a “fala dos negros”. Percebe-se que a expressão tem como referência a fala dos 

subalternos, aqueles que deviam toda servidão e obediência aos nobres.  

Outras informações são apresentadas por Tinhorão (2000) para provocar 

comparações. As entidades carnavalescas que publicavam os periódicos de 

carnaval no Brasil são postas ao lado das sociedades civis da Europa do século 

                                                 
2 Autor dos famosos livros Pantagruel e Gargântua, François Rabelais teria vivido, de 
1483 a 1553, na maior parte do tempo na França. 
3 Famoso pelas obras teatrais, principalmente por suas farsas, Gil Vicente tem como data 
provável de nascimento o ano de 1466. Não há informações sobre sua morte, mas 
acredita-se que ocorrera após 1530.  
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XIV, criadas quando a vida urbana precisava se organizar com o propósito de 

atender às necessidades burguesas. Na França, a preocupação em aplicar a 

justiça para pôr fim ao direito consuetudinário fez surgir profissionais 

responsáveis por redigirem as leis, os legistas, que logo se corromperiam. Na 

chegada do século XIV, o rei Felipe, o Belo, concederia benefícios a esses legistas 

para garantir privilégios ao seu reinado, mantendo o antigo status quo.  

À união dos clérigos da corporação de legistas era dado o nome de 

basoche que, para demonstrar apoio à realeza, homenageava a corte de forma 

teatralizada. Os integrantes da basoche personificavam as figuras do rei coroado, 

príncipes, princesas, barões, entre outros, formando um cortejo para ser levado 

às ruas de acordo com os moldes das cavalgadas militares. Curiosamente, os 

clubes carnavalescos brasileiros, quinhentos anos à frente, também organizariam 

seus desfiles, mantendo quase sempre os personagens dos castelos e a 

organização militar.  

Na Itália, desde o início do século XIV, brincadeiras de carnaval teriam o 

ápice no corso, como era chamada a avenida de Roma em direção a Praça do 

Capitólio, local onde se concentravam os palácios da realeza. O Brasil também 

teria o seu corso, mas a acepção, certamente inspirada na tradição italiana, 

servia para denominar o desfile de carros adornados, trazendo acima pessoas 

fantasiadas, que acenavam à multidão e jogavam lança-perfumes, confetes, 

serpentinas, em um carnaval bastante elitizado. O carro alegórico teria nascido 

também no continente europeu a partir de “a carroça de injúrias”, como 

decorrência do espírito crítico. Os carros de alegorias e críticas surgiriam séculos 

depois no Brasil e, aos poucos, deixaram de denunciar irregularidades para 

surpreender apenas com pompa e brilhos, conforme pode ser observado ainda 

hoje nos carros das escolas de samba. 

Para finalizar as semelhanças da folia nacional com práticas antigas da 

Europa, Tinhorão (2000) retoma algumas criações literárias. A principal é o pufe, 

um gênero exclusivamente carnavalesco. Assim denominado no século XIX, é 

composto por versalhadas de intenções humorísticas e herdeiro da teatralização 

litúrgica das festas públicas dos loucos. No Brasil, o sentido de anúncio e 

louvação do pufe europeu com o uso de versos seria mantido, porém a 

expressão passou a ter a conotação de riso, de cair na gargalhada. 
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[...] o aparecimento dessa produção de versos alegres, destinados 
a incentivar o clima idealmente orgíaco do carnaval, remonta à 
segunda metade do século XIX e tem sua origem diretamente 
ligada à novidade da criação – primeiro no Rio de Janeiro, em 
1855, e logo por quase todas as capitais de províncias – dos clubes 
carnavalescos, depois genericamente conhecidos como “grandes 
sociedades” (TINHORÃO, 2000, p. 89). 

 
Ainda na Europa com o surgimento da imprensa, os pufes fariam circular 

seus gracejos impressos em folhas volantes para serem distribuídas nos desfiles 

das festas de carnaval, em um costume que seria incorporado no Brasil. Os pufes 

brasileiros conservariam o carnaval como fonte de prazeres – pensamento 

originado nos cultos nas antigas Grécia e Roma, respectivamente com os deuses 

Dioniso e Baco -, acrescentando à referida temática assuntos da 

contemporaneidade da época. Ao clube Tenentes do Diabo do Rio de Janeiro é 

conferida a primeira tentativa de dar ares mais modernos ao carnaval no desfile 

de 1867. Na virada de 1880-1890, o folião Arinos Pimentel, pertencente também 

a esta associação, teria modificado a linguagem dos pufes, que passariam a 

diminuir as rivalidades com as associações carnavalescas em privilégio do tom 

humorístico. 

O início da imprensa carnavalesca é contado a partir dos periódicos Farpas 

Fenianas e O Azucrin, ambos de 1873, respectivamente do Rio de Janeiro e do 

Recife. Tinhorão (2000) não contabiliza a data a partir do aparecimento de 

folhetos de carnaval, mas a partir do ano em que essas publicações, por 

manterem uma certa periodicidade, poderiam então ser chamados de jornais. O 

primeiro periódico de carnaval é localizado quarenta anos antes, em 1833. Trata-

se do carioca O limão de cheiro. De acordo com o pesquisador, ela não possuía a 

originalidade dos jornais carnavalescos surgidos posteriormente, pois seguia os 

entremeses, folhas volantes editadas em Portugal tendo como tema principal o 

entrudo, uma forma de comemorar o carnaval também trazida ao Brasil. 

Assim, os jornais carnavalescos seriam conseqüência do ímpeto da 

burguesia em formação nas cidades de se incluir nos meios literários. 

Comerciantes, profissionais liberais, empregados públicos, mantinham esses 

periódicos com o objetivo de se fazerem representar coletivamente nas festas de 

carnaval ao mesmo tempo em que se sentiam participantes da academia, 

verdadeiros expoentes das letras. Nas palavras de Tinhorão (2000, p. 111), esse 

fenômeno constituiu “a mais original contribuição das camadas urbanas 

brasileiras em todo o mundo”.  
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A passagem dos anos no século XX significou para a imprensa 

carnavalesca, não a extensão do espírito literário chocarreiro, mas sim uma 

incorporação cada vez maior de objetivos comerciais com o claro intuito de 

receber dinheiro com a venda de espaços para os anúncios. Ao invés da crítica 

de costumes, da improvisação para conferir duplos sentidos à linguagem, da 

criação de inovações na escrita, através da apropriação do vocabulário popular, a 

imprensa carnavalesca passaria a ter ares universais com a crescente 

padronização dos periódicos. Os jornais começam a decair a partir de 1930, 

quando os jornalistas e a cobertura do carnaval vão se especializando: 

 

Era o sinal claro de que o antigo espírito carnavalesco, que 
matizara sempre o fenômeno universal do carnaval com a cor local 
da cultura de cada cidade, começava a ceder lugar à 
universalização de modelos oferecidos pelos grandes centros 
(TINHORÃO, 2000, p. 165). 

 

Ao mesmo tempo, os periódicos deixariam de ter como mantenedores os 

clubes carnavalescos para serem organizados por empresas. Para aumentar a 

venda desses impressos, a originalidade dos primeiros marqueteiros permitiu 

criar premiações aos leitores, como uma que distribuía cestas carnavalescas aos 

que tivessem o exemplar com o mesmo número sorteado na loteria. Assim, a 

manifestação exclusiva da imprensa do carnaval sucumbiria até desaparecer. 

Tinhorão (2000) traz ao final do livro uma relação com os periódicos da 

imprensa da folia, mapeados por ele em todo o país. Destes, 97 títulos são 

jornais carnavalescos pernambucanos identificados entre 1873, com O Azucrin, e 

1955, com O Carnaval. Em alguns casos, o autor adiciona a informação do local 

onde foram encontradas referências das edições, como catálogos do Arquivo 

Público de Pernambuco, indicações de livros sobre o carnaval e a imprensa, 

revistas do Instituto Histórico Brasileiro, entre outras fontes consultadas.  

Existem títulos apresentados por Tinhorão (2000) que não estão no cd-

rom analisado neste trabalho. Da mesma forma, há edições digitalizadas que não 

foram citadas pelo pesquisador, provavelmente, porque o material da Cepe só foi 

lançado posteriormente. Apenas 54 títulos são comuns ao que está no cd-rom 

utilizado como fonte desta pesquisa e às citações do pesquisador, uma 

quantidade curiosamente pequena. O jornal O Azucrin, relatado como o mais 

antigo jornal carnavalesco de Pernambuco, não está disponível no cd-rom. No 
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entanto, há informações da Fundação Joaquim Nabuco (2008) de que a 

publicação existe e que foi microfilmada pela entidade. 

 
 
1.2 Apresentação do corpus: os jornais carnavalescos de Pernambuco 
 

Os resultados desta pesquisa foram obtidos com a análise do acervo de 

jornais carnavalescos conservados em Pernambuco, no Arquivo Público Estadual 

Jordão Emerenciano (Apeje)4. Foi tomada como fonte o cd-rom digitalizado pela 

Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), em fevereiro de 2004, com o título 

História do carnaval: Arquivo Público Estadual de Pernambuco séculos XIX e XX. 

Além dos referidos jornais, a compilação traz também 92 fotografias de 

carnavais passados e um arquivo com 292 páginas de documentos oficiais dos 

clubes carnavalescos, incluindo a reprodução de livros com os dados cadastrais 

dos associados, atas de reuniões, convites, recortes de jornais diários e ofícios 

solicitando uma melhor organização da folia aos dirigentes estaduais e 

municipais. Como o objetivo do estudo era analisar os periódicos, as fotos e os 

documentos serviram como material de apoio para compreender as modificações 

pelas quais o carnaval passou até constituir-se nas festas de hoje. 

Os jornais carnavalescos estão dispostos em pastas cronologicamente 

organizadas, através das quais podem ser consultadas as edições completas 

deles, percorrendo as páginas seqüência. Há 240 edições de periódicos 

disponíveis para leitura, de 1877 a 19875. O periódico mais antigo é O Carnaval, 

que não traz a informação do responsável pela sua edição, e o mais recente é 

Carnaval dos 450 anos do Recife, editado pela Prefeitura do Recife. Já que a 

pesquisa optou por centrar-se na produção pernambucana, foram excluídos os 

jornais publicados em outros estados, mas que foram conservados na instituição.  

Dessa forma, quatro jornais não entraram na análise apresentada: O 

Dragão, lançado em 1909; Pierrot, publicado em 1912 no Maranhão; O 

Phantasma, de 1915, lançado no Rio de Janeiro; e Correio do Sul, que circulou 

na Bahia em 1918.  Destes, a edição de O Dragão, de 1909, é a única que não 

traz o local onde foi impresso. Mas, como o periódico cita em seus textos nomes 

                                                 
4 A instituição tem sede localizada na rua do Imperador D. Pedro II, no bairro de Santo 
Antônio, região central do Recife.  
5 A contagem dos jornais obedeceu ao número de periódicos impressos e em 
conservação no Arquivo Público de Pernambuco. A lista completa dos jornais segue ao 
final do trabalho. Ver Apêndice B – Relação dos periódicos do cd-rom, p.151. 
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de clubes carnavalescos cariocas, a exemplo dos Democráticos, Tenentes do 

Diabo e Fenianos, certamente foi publicado no Rio de Janeiro. A preocupação em 

relatar o que acontecia nessa cidade pode ser observada na descrição: “Já por 

toda a urbs carioca estrugem tronituantemente os bombos dos cordões 

carnavalescos e os clarins dos clubs smarts já se fazem ouvir”6 (O DRAGÃO, 

1909, p.3). A página com anúncios de lojas localizadas nas ruas do Ouvidor, do 

Carmo, da Carioca, entre outras, também parece confirmar a origem da 

publicação na então capital do país. 

Como nem sempre os jornais trazem informações, como data e local de 

impressão, é impossível afirmar, em todos os casos, que as edições com 

denominações idênticas tenham sido publicadas por um mesmo clube. 

Associações diferentes podem ter veiculado, em diversos anos, periódicos de 

carnaval batizados com títulos idênticos, coisa que aconteceu com O Carnaval, 

que serviu de nome a oito jornais. Apenas para ilustrar, em 1889, essa 

nomeação foi escolhida pelo Club Carnavalesco Cavalheiros da Epocha, e 26 anos 

depois, em 1915, pelo Club Carnavalesco Philocriticos Escadense. Da mesma 

forma que clubes diferentes escolhiam títulos coincidentes para seus jornais, há 

ainda associações de carnaval que não eram fiéis aos nomes escolhidos, dando 

várias titulações aos jornais mantidos por elas. É o caso do mesmo Clube 

Cavalheiros da Epocha que teve edições batizadas de O Carnaval, O Polichinello e 

O Pierrot.  

Se os 236 jornais pernambucanos forem agrupados por títulos, a lista fica 

reduzida a 111, o que demonstra a existência de periódicos com mesmo nome e, 

portanto, impressos mais de uma vez7. A repetição das denominações pode ser 

explicada pela tendência em se escolher vocábulos que remetessem ao carnaval, 

às origens antigas da festa e ao espírito zombador que se espalhava pelas ruas. 

É comum aparecerem personagens da commedia dell´arte (O Pierrot, O 

Polichinello, O Arlequim); remissões a figuras mitológicas, principalmente Momo 

(A Gazeta dos Momos, O Deus Momo, O Philomomo, A Trombeta de Momo); e 

                                                 
6 A grafia dos nomes dos clubes, assim como a dos jornais, foi mantida conforme 
impressa nos periódicos. A mesma decisão foi seguida nos textos utilizados nas citações 
dos exemplos apresentados à análise. 
7 Ao final do trabalho, segue listagem com os títulos dos jornais carnavalescos e a 
quantidade de vezes em que eles aparecem. Ver Apêndice C – Títulos dos jornais 
carnavalescos, p.158. 
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vocábulos vinculados à brincadeira de fazer graça de tudo sem nenhuma 

vergonha (O Trocista, O Janota, O Pandego, O Cara Dura).  

Muitos jornais trazem no título o nome no singular dos clubes que os 

mantinham (O Caiador, para Club Carnavalesco dos Caiadores; O Vasculhador, 

para Club Carnavalesco Velhos Vasculhadores; A Beata, para Club Carnavalesco 

Beatas do Recife; O Ciscador, para Club Mixto Ciscadores; entre outros), ou 

derivações dos nomes (A Vassoura, para Club Carnavalesco Mixto Vassourinhas; 

A Pá, para Club Carnavalesco Mixto Pás Olindense; O Figurão, para Club 

Carnavalesco Figuras & Figurões, etc.). A denominação dos clubes geralmente 

tem como complemento sugestões da localidade de sua sede (Os Nove e Meia do 

Arrayal, Os Lenhadores de Paulista), alguma marca que os unia (Os 

Empalhadores do Feitosa), uma característica que identificasse seus 

componentes (Os Catanebios do Amor). Também há alternativas mais criativas 

(O Bebé era publicado pelo Club Parteiras da Boa Vista, O Parafuso tinha como 

mantenedor o Órgão da Rosca e O Frade trazia como responsável o Órgão dos 

Frades Deportados). Não se pode esquecer ainda os casos de coincidência entre 

o nome dos clubes carnavalescos e a denominação dada aos periódicos mantidos 

por eles (A Coisa era editado pelo Club do mesmo nome, A Rosca também trazia 

a informação de ser Orgam do mesmo Club).  

O pouco material existente sobre os clubes carnavalescos, responsáveis 

por darem início à festa de carnaval e popularizá-la até a fundação dos blocos e 

troças, dificulta fazer afirmações sobre as condições de criação, manutenção e, 

principalmente, desaparecimento de cada um. Assim, dados sobre os clubes 

carnavalescos e também sobre os jornais que eles editaram foram conseguidos 

nas próprias edições dos periódicos e em livros que estudam o carnaval. Estes, 

por sua vez, não são muitos. Os que são centrados nos aspectos da folia em 

Pernambuco, em sua maior parte, se dedicam a apresentar a história de 

determinado clube ou evoluções rítmicas como a do frevo. Alguns são valiosos 

pelo pioneirismo interpretativo, caso de Frevo, Nascimento e Passo, de 

Waldemar de Oliveira (1971); ou pela riqueza analítica, caso da pesquisa 

antropológica da norte-americana Katarina Royal (apud. SOUTO MAIOR & SILVA, 

1991) no estudo O Folclore no carnaval do Recife, publicado em 1967.  

Deve-se reconhecer que os trabalhos ligados à festa nacional mais popular 

têm crescido. Na sociologia, temos como prova Roberto da Matta; e na literatura 

e na música José Ramos Tinhorão, isso sem contar as grandes contribuições dos 
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historiadores e folcloristas locais. Com atuação pernambucana, pode-se citar 

Leonardo Dantas Silva, Mário Souto Maior, Rita de Cássia B. de Araújo, Renato 

Phaelante, Evandro Rabello, entre outros. Mas, a despeito dessas iniciativas, 

ainda são inúmeros os caminhos inéditos que as pesquisas podem tomar. 

Infelizmente, a perda de documentações históricas, provocada pelos mais 

variados motivos, pode impossibilitar de vez o acesso às informações, 

principalmente se elas estiverem vinculadas a um tempo específico e a uma 

localidade restrita. 

Por conta dessas limitações, deve-se, com pesar, alertar que este trabalho 

não pôde responder alguns questionamentos. Como já foi dito, não se soube 

definir em todos os casos qual era a associação carnavalesca dirigente dos 

jornais. Também não se pode falar em um número preciso de edições ou 

delimitar quais os anos exatos em que os periódicos circularam. As edições 

apresentadas são as verificadas no cd-rom do Arquivo Público mencionado. 

Entretanto, se elas não apresentam a totalidade do que existiu, podem servir 

para tangenciar aquilo que teria ocorrido em Pernambuco, sendo úteis 

principalmente para perceber como o carnaval era apresentado no discurso 

escrito em um tipo de imprensa bem peculiar.       

Em termos quantitativos, O Caiador é o jornal com mais edições 

conservadas. São 24 números disponíveis, entre 1888 e 1915. Através delas, é 

possível inferir que esta agremiação foi uma das que saiu às ruas por maior 

seqüência de anos. Nas últimas edições, os textos ressaltam essa característica 

em trocadilhos que associam o tempo de funcionamento do clube à sua própria 

denominação, pois caiador, na linguagem corrente da época, servia para 

designar as pessoas de idade avançada, incapacitadas para exercer alguma 

atividade. Mesmo com essa descrição, os caiadores mostravam-se bastante 

ativos para participarem do carnaval e, ainda, darem um viés humorístico aos 

assuntos que compunham a pauta do jornal, de onde se entende a denominação 

escolhida. Como serão apresentadas ao longo do trabalho, as edições de O 

Caiador mantiveram sempre um caráter crítico, mostrando com ironia as 

contradições políticas e as hipocrisias sociais. Os derivados de caiar serviam 

como metáfora para consertar tudo que não estava funcionando como deveria, 

de serviços públicos até a moral familiar. A escolha da broxa de pintor como 

símbolo conferia à expressão “caiação” o significado de algo que precisava ficar 

limpo, ser purificado. 
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Mais sete títulos se repetem com seis ou mais edições: O Vasculhador 

(11), O Encouraçado (9), O Carnaval (9), O Philomomo (7), O Polichinelo (7), O 

Ilhéo (7) e O Serrador (6). Percentualmente, esses periódicos representam 

aproximadamente 33,33% dos jornais carnavalescos com um total de 80 

números. Os 71 títulos com apenas um periódico conservado formam 29,58% do 

material contido no cd-rom. Correspondendo a 89 periódicos, o grupo que 

congrega títulos com duas a cinco edições formam 37,08% do acervo 

digitalizado. Conforme pode ser percebido, os jornais com maior quantidade de 

edições, número médio de exemplares disponíveis e aqueles com apenas um 

número possuem uma representatividade semelhante, entretanto, os jornais 

carnavalescos com mais de uma edição e menos de seis são os que mais 

aparecem. Isso destaca que os periódicos em sua maioria não eram publicados 

somente uma vez, mas poderiam durar alguns anos.  

Quanto às localidades da publicação, além da capital, há indicações de 

Olinda, Camaragibe e Paulista, cidades hoje constituintes da Região 

Metropolitana do Recife. Na Zona da Mata, região importante do ciclo açucareiro 

e celeiro de diversas manifestações culturais, Nazaré da Mata, Goiana, Vicência, 

Vitória de Santo Antão, Timbaúba, Escada e Palmares, tiveram seus jornais de 

carnaval. Mais distantes do litoral, Limoeiro e Caruaru são as únicas 

representantes do Agreste. No Sertão, não há registros de nenhum periódico. 

Pela distância da capital, seria difícil as edições chegarem até o Recife, se é que 

existiram. As influências culturais que adentravam pelo litoral se movimentavam 

mais lentamente até o interior, daí provavelmente o porquê da falta desses 

periódicos em zonas mais distantes. 

 

1.3 Continuidades e semelhanças nos periódicos 
 

Os jornais carnavalescos pernambucanos conservam similaridades quanto 

ao formato e ao conteúdo. Contudo, para cada característica em comum na 

maior parte dos periódicos, existem exceções. Neste tópico, será abordado 

brevemente como os jornais estavam estruturados, a aparência que possuíam, 

como se relacionavam com a imprensa diária, enfim, será apresentada uma 

descrição geral. Já que não se pode exercer essa tarefa sem tratar dos discursos 

trazidos por eles, agora, será dada importância a certas características 

lingüístico-discursivas consideradas relevantes, deixando aos próximos capítulos 



 

 32 

a análise detalhada das condições de formação do discurso com a inclusão de 

conceitos essenciais a esse entendimento. 

O número de páginas é mantido em quatro na maioria dos jornais, 

entretanto, alguns possuem seis páginas, como O Vasculhador de 1905, de 1910 

e 1911, havendo exemplos com uma maior quantidade. Em 1895, O Philomomo 

saiu com 30 páginas e em 1898 foi publicado com dez. Há ainda as edições com 

apenas uma folha, como O Gallo, de 1905, e O Carnaval, de 1915. Nesse último 

caso, estão os jornais que funcionavam principalmente como folha de 

propaganda ou aqueles sem condições financeiras para realizarem uma 

publicação de maior porte, como era desejado pelos clubes. Em 1900, por 

exemplo, a publicação O Ilheo, do Club Canna Verde, pedia desculpas por ter 

saído como suplemento de apenas uma página, explicava que a situação do 

clube não estava boa. Em anos posteriores, as edições deste periódico viriam 

com mais páginas, dando mostras de que a associação fazia questão de manter 

o jornal carnavalesco como forma de demonstrar a força dos associados que, 

neste caso, eram formados por imigrantes portugueses.  

Alguns impressos traziam no subtítulo na primeira página informações 

adicionais. A Cobra, de 1903, ao invés de periódico, destacava a característica de 

ser uma “revista ilustrada humorística”; O Diabo, de 1909, se classificava como 

um “periódico humorístico”; e O Philomomo vinha em 1910 como “a folha annual 

de maior circulação carnavalesca”. Próximo ao título, é freqüente a exposição 

dos nomes dos redatores, conhecidos, em geral, apenas por pseudônimos. Na 

edição de 1913, O Diabo descrevia o redator-chefe como “Beelzebuth”, o redator 

secretário era “caifaz” e os colaboradores eram “os diabinhos”. Em 1915, O 

Phantasma preferia anunciar o fundador “D. Pamphillo” e a direção do “Frei 

Piroga”. Em 1921, O Carnaval se definia como “Órgão de propaganda”, algo que 

nem precisava ser colocado, pois a primeira página é constituída por anúncios da 

loja de variedades “Exposição”, dos pneumáticos “Gordon”, do lança-perfume 

“Pierrot”, da loção “Agua da Belleza” e do relógio “Omega!”. 

Nem todos os periódicos traziam a data de publicação, às vezes, não 

continham nem mesmo o ano, como O Club dos Reporters, colocado na pasta de 

1883, que apontava a publicação como sendo do “Anno Presente”. Outros, 

contudo, traziam impressa a data e até o número de exemplares já veiculados. A 

Gazeta dos Monos dispunha acima do título as informações: “Anno Primeiro”, “7 

de março de 1886” e “Numero único”. Destacava como subtítulo em parênteses 



 

 33 

a expressão humorística “Macacos serão elles” e, abaixo disso, trazia que este 

era um número especial para comemorar o carnaval de 1886. Outros jornais 

também gostavam de fazer graça, acrescentando informações que fugiam ao 

comum das folhas do cotidiano, caso de A Beata, em 1900, que tinha o “Número 

do bicho que dá” no “Anno de apertos e grudes”. 

Frases, que funcionavam quase como um lema, costumavam ser colocadas 

próximas ao título, no entanto, a impressão delas não era uma regra. Ao redor 

do título, subtítulo, data e local de publicação, O Carnaval, de 1889, vinha com 

as seguintes frases: “Assigna-se de graça no meio da rua numero” e “São 

assignantes todos aquelles que os quizerem ler”, que indicam a falta de interesse 

comercial do jornal. O Philomomo, em 1893, veiculava as frases “Tudo pela 

barriga” e “Pouco pela pátria”, em uma provável demonstração de 

descontentamento com os rumos do Brasil. Três anos depois, em 1896, O 

Janota, cujo subtítulo era “Passageiro da Imprensa”, destacava: “Fallar pouco 

para cacetear menos”, uma espécie de conselho para evitar brigas.  

O espaço no qual os periódicos faziam comentários acerca de si mesmos 

era o artigo de fundo, um gênero utilizado na imprensa cotidiana do passado, ao 

qual se dava muita importância, possivelmente, por trazer opiniões contundentes 

sobre algum tema. Em uma comparação, ele se assemelha aos editoriais da 

atualidade, na medida em que trazia os posicionamentos das folhas impressas. 

Nos jornais carnavalescos, o artigo de fundo geralmente era impresso como o 

primeiro texto, ocupando a coluna à esquerda da página de número um das 

edições (Apêndice A – Figura 1, p.148). Neste caso, além dos textos fazerem 

considerações opinativas, ainda eram abordados os objetivos dos clubes com a 

edição dos periódicos.  

O espírito de carnaval, por vezes, fazendo remissões às origens da festa 

na Antigüidade e a como ela era aproveitada pelas populações de cada época, 

também é um assunto recorrente nos artigos de fundo. Para se perceber a 

importância desta seção nos jornais carnavalescos, entre todas as edições até 

1928, somente O Carnaval, de 1887 e 1898; O Canna Verde e O Gallo, ambos de 

1905; A Caneca de 1906; O Aldeião, de 1908; e O Serrador, de 1910, não 

continham este espaço. São apenas sete números em um total de 190. 

Outra recorrência em praticamente todos os periódicos é a abordagem de 

fatos ocorridos nos locais em que eram impressos, citando inclusive, quando era 

o caso, o nome dos envolvidos no assunto noticiado. Essa proximidade com o 
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que acontecia na cidade, ou em um bairro específico, era tanta que assuntos da 

vida dos integrantes dos clubes estavam sempre presentes, assim como as 

notícias dos homens públicos, ligados à Igreja e à política. A partir do que 

entrava na pauta, poderiam tanto surgir comentários elogiosos como críticos, 

enquanto estes são mais freqüentes nas primeiras edições, aqueles têm mais 

expressividade nos últimos periódicos. De certa maneira, os jornais 

carnavalescos terminavam por noticiar assuntos que não estavam em discussão 

nos jornais do cotidiano ou traziam novas visões ao que circulava como notícia. 

Os temas escolhidos serviam, muitas vezes, para apresentar 

comportamentos “condenáveis” por não serem condizentes com o esperado pela 

sociedade. Dessa forma, os artigos de fundo abordavam as maneiras de se 

festejar a folia e também traziam comentários nada neutros sobre os assuntos 

correntes. Com o passar dos anos, há modificações nas temáticas escolhidas, 

conforme será mostrado a partir da análise discursiva. Por enquanto, pode-se 

dizer que críticas e opiniões terão cada vez menos espaço.   

Deve-se lembrar que Pernambuco foi, durante o Império, uma das 

províncias com mais revoltas instaladas. E, para divulgar os posicionamentos 

contrários às orientações da Corte, jornais foram utilizados. Como exemplo, 

pode-se citar o movimento conhecido como Revolta Praieira, desencadeado em 

1848, que teve como veículo de transmissão de seus ideais o Diário Novo, 

localizado na rua da Praia, endereço que por si só explica o nome como a revolta 

ficou conhecida. Assim, a disseminação de pensamentos, em geral com caráter 

político, encontrava nos pequenos periódicos o meio perfeito. Esse uso 

“subversivo”, entretanto, só ocorre depois da chegada da abertura dos portos em 

1808 com a chegada de D. João VI, quando finalmente a imprensa deixou de ser 

proibida por aqui.  

De acordo com Sodré (1983), o comerciante Ricardo Rodrigues Catanho 

ainda em 1815 importara uma oficina tipográfica para o Recife. No entanto, a 

licença de funcionamento, concedida no ano seguinte, de nada adiantara, pois a 

cidade não contava com profissionais capacitados para operar a máquina. Em 

1817, ela seria usada com esforço para imprimir o documento político conhecido 

como Preciso, em que José Luís de Mendonça destacava as motivações 

revolucionárias para, entre outras coisas, desejar a independência da Província, 

desvencilhando-se de vez de Portugal, pois só assim o desenvolvimento 

econômico de outrora poderia ser recuperado. Sodré (1983, p.37) descreve o 
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Preciso como “aquilo que a rigor, caracteriza o início da imprensa brasileira”. Aos 

historiadores, é esse documento que dá início à Revolução Pernambucana de 

1817.  

Dessa forma, as tipografias em Pernambuco tinham o costume de serem 

bem movimentadas, não apenas pela existência pioneira, mas principalmente 

pela difusão de idéias. Estas, aliás, seriam o objetivo de inúmeros jornais em 

circulação no país entre o início da Regência, com a abdicação de D. Pedro I, em 

1831, até a primeira metade do século XIX. Nos primeiros passos da imprensa 

no Brasil, algumas características fizeram dos pasquins os maiores 

representantes do jornalismo dessa época. Curtos, eles possuíam na maioria das 

vezes quatro páginas, não tinham periodicidade fixa, nem traziam os verdadeiros 

nomes dos redatores, que assinavam com pseudônimos. Era comum um mesmo 

texto, chamado de artigo, ocupar todas as páginas. Os pasquins traziam ainda 

uma frase, a epígrafe, que de alguma forma identificava o propósito das folhas 

impressas, quase como um lema. A linguagem que denegrisse os políticos era 

utilizada, isso sem contar com o hábito de colocar denominações diferentes para 

se referir a pessoas públicas com o intuito de expô-las ao ridículo. Essas 

proximidades entre os pasquins e os jornais carnavalescos revelam uma certa 

influência no modo de fazer jornalismo dos primeiros que perpassaria os 

segundos. 

Saliba (2002) aponta que a grande produção humorística brasileira 

começou a ser disseminada ainda antes da República. Porém, no início, os textos 

cômicos apareciam sempre nas margens, ocupando espaços nos rodapés dos 

jornais e em efêmeros pasquins. Só no século XIX, principalmente nas três 

últimas décadas, a produção humorística assume importância e ganha espaços 

próprios com o estímulo decorrente do avanço das técnicas de impressão e 

reprodução, o que trouxe o aumento da tiragem e, conseqüentemente, também 

do público.  

 

Assim, o incremento das páginas humorísticas acompanha, num 
primeiro momento, o desenvolvimento da grande imprensa, e, 
depois, principalmente no início do século, quando os jornais 
começam a tomar um aspecto mais “jornalístico e menos 
mundano”, há uma grande proliferação das revistas semanais que, 
sobretudo pelo avanço nas técnicas gráficas, começam a se 
separar, em termos empresariais, dos jornais (SALIBA, 2002, 
p.39). 
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Os jornais carnavalescos acompanham exatamente o desenvolvimento das 

produções humorísticas. Surgem 23 anos antes da chegada do século XX e, com 

o passar do tempo, assumem ares modernos com impressões mais sofisticadas. 

Entretanto, as inovações não são as mesmas observadas em revistas ilustradas, 

como O Malho, Fon-Fon, Careta, já que os jornais carnavalescos eram 

veiculados, geralmente, uma vez ao ano e nem sempre tinham as edições 

vendidas. Algumas vezes, aparece impresso na primeira página o preço cobrado 

pela edição ou há a descrição de distribuição gratuita. No caso da imprensa da 

folia pernambucana a incorporação de novos mecanismos para tornar as páginas 

mais atraentes com uso de cores é limitada por razões que serão explicadas 

durante o trabalho.  

Os textos em versos são constantes nos primeiros anos dos jornais 

carnavalescos de Pernambuco, costume possivelmente derivado da declamação 

de poesias durante os desfiles dos clubes com os primeiros carros de alegorias 

que percorriam as ruas das cidades. Devido ao sucesso com o público, os textos 

começaram a ser impressos e distribuídos, tendo os jornais carnavalescos sido 

muito provavelmente originados daí. Aos poucos, a poesia diminui dando lugar 

aos textos em prosa, no entanto, estes não se assemelham à estrutura da notícia 

objetiva de hoje. Nesse contexto, é inadmissível se falar em lide, por exemplo, 

uma técnica surgida somente quando a imprensa é tratada como uma empresa 

como qualquer outra, que precisa recorrer a estratégias para garantir 

sobrevivência, crescimento e lucro. 

Dessa maneira, ainda não havia técnicas nos jornais de carnaval, a serem 

utilizadas pelos redatores, com o objetivo de apresentar com maior precisão os 

fatos noticiados. A divulgação dos assuntos pretendia ser reveladora, daí 

explorar-se com mistério os alvos da notícia, conforme ocorria com o uso de 

siglas, anagramas, ou com a utilização da flexão verbal do sujeito indeterminado. 

O uso de pseudônimos para assinar os textos certamente facilitava a inserção 

dos comentários, como já ocorria nos pasquins. A utilização de pseudônimos não 

impossibilitava que os leitores desconhecessem as figuras em carne e osso dos 

redatores, pois os jornais carnavalescos circulavam em um ambiente restrito, 

além disso, eram patrocinados por clubes carnavalescos ou empresas 

conhecidas. Diferente de alguns pasquins, eles não constituíam um manifesto, 

ainda que pudessem ser bastante críticos. 



 

 37 

Nos jornais carnavalescos, aparecem ainda textos com histórias ficcionais, 

como em um folhetim sem continuidade, mas com começo, meio e fim 

desenvolvidos de uma única vez. As histórias geralmente giram em torno dos 

festejos da folia, por exemplo, contando as desventuras de um rapaz solteiro em 

busca do grande amor ou as brigas de um casal por ciúmes. O tom humorístico 

faz com que o final feliz dos contos de fadas não tenha necessariamente de ser 

cumprido, existindo desfechos inesperados.  

Em A Vassoura, de 1889, por exemplo, é contada uma brincadeira de 

carnaval entre primos que terminou com a moça grávida. O enredo, pouco 

imaginado pelos leitores, devia ter como inspiração os princípios da literatura 

realista em voga no país, cujo pilar era a negação do subjetivismo romântico. Tal 

característica, no entanto, não exclui a presença nos jornais da folia de textos 

idealizadores do amor romântico, do homem apaixonado que não consegue ter 

sucesso com as mulheres, mas possui como maior qualidade sofrer de amor. As 

mulheres constantemente serão tratadas como musas, como seres inalcançáveis. 

A primeira página de A Seringa, em 1903, traz a grande gravura de uma 

mascarada, sendo observada atentamente por um homem que, parado, deixa o 

corpo cair levemente para frente a fim de olhar melhor a moça. As quatro 

estrofes a seguir reproduzem o que ele pensa, todas as fantasias imaginadas 

para atrair a mulher descrita como possuidora de grande formosura.    

Uma quantidade considerável dos periódicos, precisamente 49 edições, 

possui seções escritas como um telegrama – eles trazem ainda, com o propósito 

de demonstrar o avanço tecnológico, denominações como telégrafo, serviço 

telegráphico, telephonador e telegramma sem fio. Ao fazer uma ponte com as 

notícias vindas de fora, essa seção pretendia dar um certo caráter de 

universalidade às edições. Devido à limitação da tecnologia, não havia como 

estar em contato diretamente com outros lugares. Para transpor a dificuldade, o 

telegrama era um meio de trazer com agilidade os fatos distantes.  

Nas seções de telegramas, os textos são curtos, com indicações dos locais 

em que teriam sido postados, às vezes até do horário. Era como se o próprio 

telegrama postal fosse reproduzido impresso, sem que a linguagem fosse 

adaptada. Barbosa (2007) conta que a prática de publicar telegramas era uma 

atividade corriqueira nos periódicos do cotidiano. A partir da década de 1870, 

exatamente quando surge a imprensa do carnaval, os jornais tiram proveito das 
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novas tecnologias a fim de trazerem mais rapidez e precisão às notícias. O 

telégrafo é uma delas. 

 

Graças a sua implantação nos periódicos mais importantes da 
cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1874, é possível noticiar fatos 
do mundo ocorridos ontem e transportar até províncias longínquas 
como o Maranhão notícias do fim do “século das luzes” na capital 
da recém-criada República (BARBOSA, 2007, p. 21).   
 
 

As inovações serão seguidas com cinematógrafo, fonógrafo, gramofone, 

daquerreótipos, linotipo e, posteriormente, Marinonis, máquinas de impressão 

rápida. A realidade acompanha as transformações no cenário urbano. A imprensa 

estava em expansão com a criação de novos periódicos e, neste contexto, serão 

promovidas ações para uma maior circulação deles. Uma mudança significativa é 

a ampliação dos pontos de venda. Antes, muitas vezes, restritos à própria 

tipografia, agora os meninos gazeteiros se incumbirão de percorrer as ruas, 

gritando as manchetes que mais chamavam a atenção. A imprensa começa a se 

popularizar.  

Mas, será que os jornais carnavalescos seguiam as inovações? Apesar de 

alardearem os avanços da tecnologia, os periódicos da folia em sua maioria não 

tinham meios financeiros para fazer uso das novas máquinas e serviços. Talvez, 

eles nem possuíssem interesse em detê-los, pois muitos deixavam transparecer 

o gosto por um certo fingimento, fazendo com que as inovações não fossem 

implementadas com a posse de um produto ou a contratação de um profissional 

especializado, mas pela transmutação de um novo modelo a ser seguido.  

Assim, uma característica diferenciadora é a paródia. Originalmente 

iniciada nos teatros como um canto paralelo, ela instaura a possibilidade de 

provocar o riso. Os telegramas dos jornais carnavalescos, por exemplo, 

funcionam como intertexto dos telegramas dos Correios e Telégrafos e dos 

telegramas de imprensa comum, pois há incorporação de um texto em outro. Ao 

mesmo tempo, os telegramas, por conterem elementos da comicidade provocada 

com uso da paródia, conferem uma abordagem diferenciada aos temas que 

propõem. O Caiador, veiculado em 1888, traz o seguinte: 

 

RIO 14 – Emissão de moedas falsas fabricadas Buenos Aires tem 
tido maior acceitação que vales thesouro governo. Aquellas vão 
tendo maior circulação. (...). MANÁOS 14 – Diversos siringueiros 
d´aqui desanimados com a baixa do preço da borracha, estão 
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resolvidos a plantar batatas. Alguns já iniciaram mesmo a cultura. 
(...). BUIQUE 14 – Por intrigas políticas um dos chefes da situação 
aqui mandou dar-me tremenda sova. Peçam providencias ao chefe 
da policia para alliviar-me as dores, que ainda sinto, das pauladas 
– José Amaro (O CAIADOR, 1915, p. 1). 
 

Neste periódico, apenas nove8 das 24 edições não possuem a seção de 

telegramas. No texto reproduzido acima, nota-se a contextualização daquilo que 

se divulga a partir das notícias de cada localidade. O ordenamento das cidades, 

que começa com a capital do país, segue para a distante Manaus e termina com 

Buíque, pequeno município na região Agreste de Pernambuco, salta aos olhos. A 

percepção de como os municípios estão dispostos confere ironia à sugestão dos 

jornais trazerem notícias de centros decisivos da economia e da política, algo que 

não pode ser aplicado à referida cidade interiorana, que ainda hoje tem 

aproximadamente 50 mil habitantes9. No ano em que o texto de O Caiador foi 

publicado, a cidade tinha apenas 16 anos de fundação.  

A disparidade fica maior ao saber que O Caiador apresenta, nesta mesma 

seção, telegramas de importantes centros do mundo, como Nova Iorque, 

Londres e Paris. Como foi dito, a escrita funciona como intertexto de um 

telegrama, algo facilmente dedutível já pelo título “Telegrammas” escolhido pelo 

periódico. Entretanto, a maneira com que o conteúdo é apresentado confere a 

ele uma comicidade provocada pela apropriação incomum de um texto existente. 

As moedas falsas argentinas terem maior aceitação do que o patrimônio 

brasileiro, a proposta de plantar batatas para solucionar a crise da extração da 

borracha e o pedido de providências de José Amaro por ter levado uma surra, 

não são assuntos esperados para estarem nas páginas de um jornal, ao menos 

não com essa abordagem. 

Os textos publicitários estão presentes nos periódicos desde as edições 

mais antigas. A simples nota de rodapé na última página com o nome da 

tipografia responsável pela impressão do jornal logo seria substituída por 

anúncios dos locais onde podiam ser encontrados os serviços gráficos. Um dos 

primeiros anunciantes, a Tipografia Miranda deu apoio a muitos jornais, 

principalmente nas duas primeiras décadas, tanto que chegou a lançar a sua 

própria folha da folia em 1889 com o título de O Jornal do Miranda. Depois, a 

                                                 
8 Não há a seção telegrama em 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1915. 
9 Este e outros indicadores do município de Buíque podem ser consultados em: 
http://dtr2002.saude.gov.br/caadab/indicadores/pernambuco/BUIQUE.pdf. Acesso em: 
29 set. 2008. 
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mesma tipografia manteve O Zigue Zigue, com edições disponíveis no cd-rom 

nos anos de 1897, 1898 e 1899. O nome da tipografia era sempre destacado nas 

primeiras páginas, que possuíam belas ilustrações, possivelmente inseridas para 

divulgar a boa qualidade das impressões realizadas no local (Apêndice A - Figura 

2, p.148). 

O Jornal do Miranda, de 1889, ao mesmo tempo em que ressaltava o 

espírito carnavalesco, propagava as qualidades da empresa nos textos sempre 

abrindo espaço para anunciar a tipografia, a exemplo do artigo de fundo em 

versos: “Do Miranda o bom jornal/Não sendo muito jocundo/Nem por isso causa 

mal/[...]/Espera que as encommendas/De livros, chromos, cartões/E toda sorte 

de impressões/Venham ser feitos à casa/Do Miranda” (JORNAL DO MIRANDA, 

1889, p.1). Já, em 1897, O Trocista deixava a quarta e última página 

exclusivamente para a publicidade da Livraria Francesa, como não poderia ser 

diferente por tratar-se de uma propaganda, considerada uma das melhores da 

cidade na variedade de artigos de papelaria. No mesmo ano, O Zigue Zigue 

inseria no meio de vários de seus textos a chamada da Tipografia Miranda como 

forma de fazer propaganda da empresa, o mesmo aconteceria em 1898.  

Já no século XX, os jornais carnavalescos terão toda espécie de anúncio, 

da venda de partituras de polca para piano a remédios e artigos carnavalescos, 

principalmente máscaras e adereços para fantasias. O Talher, de 1906, é o nome 

de um periódico, mas antes batizava um vinho que, aliás, teve muitos anúncios 

veiculados em suas páginas, assim como a goiabada Sereia. Parecia não existir 

preocupação com a quantidade de anúncios, conforme se pode perceber com 

justificativas por não terem sido publicados alguns textos: “A falta de espaço 

deixamos de publico muitos telegramas nos pedindo vinho Talher e a Goiabada 

Sereia” (O TALHER, 1906, p.4). 

À medida que os anos passam, os impressos incorporam modificações no 

planejamento gráfico, muitas certamente proporcionadas pelas inovações 

técnicas. Também se deve considerar que as diferenças decorrem em parte das 

preferências dos grupos responsáveis pelas edições dos jornais, embora eles 

pareçam optar por um mesmo padrão no lugar de procurarem originalidade. 

Contudo, isso não pode ser aplicado a todos os exemplos. Em 1883, O Pierrot se 

distanciaria da padronização ao vir com três páginas com desenhos à grafite, que 

funcionam como uma espécie de encarte para formar uma grande ilustração 

(Apêndice A - Figura 3, p.149). O mesmo número tem na primeira página, junto 
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ao título, um desenho do personagem pierrô e no restante dela figuras 

aparentemente desconexas de uma mulher bordadeira, um padre no cemitério, 

um homem escritor, e o diabo voando com a ajuda de uma ave. O traçado rico 

em detalhes demonstra preocupação com a apresentação não apenas escrita, 

mas também visual. 

Interessante observar que as ilustrações, ao menos nos periódicos mais 

antigos, não possuem relação com o texto escrito. Dessa forma, elas servem 

mais para conferir beleza às folhas. A figura de um casal com a moça vestida à 

moda romântica e um cavalheiro em posição curvada de saudação é só uma 

entre as que se repetem em vários periódicos. Após a implantação da República, 

em 1889, será reproduzido algumas vezes o brasão da nação criada. Como os 

desenhos são preenchidos em preto, eles ficam com a aparência pesada de uma 

sombra. As temáticas mais repetidas são as figuras dançantes, máscaras, 

homens aristocráticos, mulheres muito ou pouco vestidas. Nesse último caso, 

nota-se que a maioria são negras ou mulatas. 

A charge é pouco encontrada. O desenho com exagero nos traços, 

misturado à crítica política, começou a ser criado no final do século XIX como 

forma de dar importância à representação imagética com o objetivo de 

apresentar leituras nada inocentes da sociedade. Aos poucos, ele passaria a 

ocupar um espaço fixo na imprensa, incorporando a função opinativa. Sem 

entrar na discussão polêmica sobre onde a charge teria sido criada pela primeira 

vez, como aponta o estudo de Teixeira (2001), o fato é que a chegada de 

imigrantes no Brasil, após a abolição com a política de branqueamento, 

proporcionaria um dinamismo nas artes gráficas no mesmo momento em que os 

jornais carnavalescos começavam a aparecer. Porém, o aspecto visual não ganha 

muito destaque na imprensa da folia, ainda assim algumas experiências 

merecem serem descritas.  

Em 1893, O Polychinello colocava uma ilustração com desenhos de 

chineses seguindo bem o estereótipo formado pelo chapéu em forma de funil dos 

trabalhadores rurais, sombrinha carregada sobre os ombros, camisa comprida de 

seda, cabelos e bigodes longos e ralos (Apêndice A - Figura 4, p.149). Os 

personagens estavam dispostos em diferentes posições, conferindo perspectiva e 

profundidade à gravura. Apenas um deles dirige o olhar diretamente a quem 

observa o jornal. É um olhar duro, nada amistoso. A legenda pode explicar o 

motivo disso: “Escravidão Amarela”. Da maneira como está arranjado, acredita-
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se na finalidade humorística do desenho, mas classificá-lo como charge depende 

de uma abordagem mais aprofundada do assunto. Por enquanto, vale a 

consideração de que existiam ilustrações com viés crítico nos jornais 

carnavalescos, apesar de não serem em grande quantidade.                      

O Polichinello em 1895, como forma de homenagear o fundador e também 

presidente do clube carnavalesco J.R.S. Duarte, apresenta a figura deste homem 

na primeira página em um desenho à grafite com contornos definidos que se 

assemelham a uma imagem fotográfica. A ilustração ocupava toda a página. O 

desenho é colocado como se fosse uma tela acima de um cavalete de pintura. No 

lado esquerdo da folha, admirando a obra de arte, há um palhaço ricamente 

vestido. A impressão é que ele executara a ilustração. Na mesma edição, há a 

representação figurativa da liberdade de imprensa, temática sempre recorrente.  

A primeira fotografia que aparece nos jornais carnavalescos segue o estilo 

do retrato posado, com o corpo virado de lado e o olhar contemplativo. Imagem 

completada por uma moldura ovalada. Ela aparece, em 1905, em O Vasculhador 

e traz a figura do seu presidente, Pedro Pacheco, homem de feições mulatas 

(Apêndice A - Figura 5, p.149). O positivo não aparece em muitos periódicos e 

quando se faz presente vem para homenagear os dirigentes da associação 

carnavalesca. Nenhuma das fotografias virá como apoio para relatar melhor o 

assunto do texto escrito, contextualizando o que é noticiado.  

Nas gravuras, ainda que a quantidade não seja muito grande 

numericamente, a associação texto-imagem aparece algumas vezes. O 

Polichinello, de 1897, traz a página inicial do periódico só com ilustrações. Uma 

nota escrita liberdade de imprensa é o que sai por um funil, de onde se pode ler: 

Província, Diário, Pasquim, Gazeta, Commercio e Leão do Norte, todos jornais 

em circulação na época. Por se sentirem imbuídos do espírito do carnaval, os 

redatores dos jornais, motivados pela festa, se colocam comumente como 

expoentes da liberdade, coisa que diziam não existir nos jornais do cotidiano. Na 

mesma folha, aparecem ainda a República mascarada, a pedra das 

conveniências, a dança dos senadores, etc. (Apêndice A - Figura 6, p.149). 

A terceira página ainda de O Polichinello, de 1897, é outra que serve 

apenas às ilustrações. Há a figura de um boneco de cartola espetado por nomes 

de impostos. Era o novo São Sebastião, vulgo Zé do Povo. Imediatamente, os 

olhos percorrem até uma outra figura, representando o governo. Na legenda 

deste: “a corda sempre guinha pelo lado mais fraco...não há dúvida de que eu 
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hei de ficar com o pedaço mais gordo de fiambre” (O POLICHINELLO, 1897, p.3). 

A visão bem brasileira de tirar proveito das coisas, retirando o melhor pedaço, 

como se vê, é bem antiga. A página, produzida à mão, possui ainda 

representações da imagem da República, da academia decadente, do decaído 

comércio brasileiro sacrificado pelos ingleses. 

Os aproveitadores, políticos, bicheiros, comerciantes, são sempre 

desenhados como figuras gordas, grotescas.  A Aranha, de 1908, traz um senhor 

bem vestido, de cartola, com o dedo em riste. A interpretação oferecida é a de 

que seria o homem da gravata encarnada no momento após terminar o discurso 

da chapa 69, que teria como slogan a suposta frase do grito de D. Pedro I, às 

margens do rio Ipiranga, para a Independência do país, “Independência ou 

Morte!”. Aos poucos a política deixa de ser representada, dando espaço a outras 

temáticas. A preferida é a mulher, que aparece em muitas ilustrações a partir da 

primeira década do século XX. O Canna Verde em 1902, editado pela associação 

carnavalesca de mesmo nome que tivera anteriormente o periódico O Ilheo, traz 

a figura de uma moça carregando nos braços o livro da Razão; ela foi colocada 

para exaltar os sócios honorários do clube, enquanto o livro servia para saudar 

as redações dos jornais pernambucanos.  

Um ano depois, A Cobra (Apêndice A - Figura 7, p.150) estampa na 

primeira página duas mulheres, uma com um pandeiro e a outra com uma 

castanhola. São adereços facilmente encontrados nas ruas da época devido ao 

gosto de vestir-se no carnaval como estrangeiro. Nas folhas seguintes, aparece 

ainda a representação de uma moça magra de seios grandes; um homem 

ajoelhado aos pés de uma mulher; e, talvez, o mais chocante, uma jovem 

vestindo apenas maiô com o comentário escrito de que ela deveria estar despida. 

Ousadia semelhante viria em 1905 em O Vasculhador com uma mulher enrolada 

em uma toalha, “pensando no primo Juca”. A preocupação do sexo feminino com 

a moda, buscando o estilo mais moderno de se vestir, também é mostrada com 

desenhos de mulheres trajando as peças mais elegantes da estação, conforme 

pode ser verificado em A Rua de 1904. A ilustração de uma senhora 

elegantemente vestida é acompanhada de uma legenda explicativa do traje: 

“Vestido de cauda em linon cru, com entremeios sobre o forro da saia [...]” (A 

RUA, 1904, p. 6). 

Cabe ressaltar que algumas edições destacam as ilustrações, colocando-as 

em página inteira sem textos. Aos poucos, modificações gráficas vão sendo 
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executadas nos jornais carnavalescos, como a variação de fontes para destacar 

palavras, novas disposições dos textos, ocorridas principalmente para dar cada 

vez maior destaque aos anúncios. Estes, aliás, incorporam a melhoria da 

apresentação, possuindo ilustrações e fontes elaboradas. Pode-se dizer mesmo 

que as mudanças na parte gráfica começam com as propagandas das tipografias 

e, posteriormente, das casas de comércio das cidades. 

O exemplar de O Philomomo Júnior, em 1901, vem escrito à mão. O 

mesmo ocorre com a edição de O Clube do Dedo, três anos depois, em 1904 

(Apêndice A - Figura 8, p.150). Não se pode afirmar se eles eram apenas um 

esboço daquilo que seria posteriormente impresso ou se eram páginas de um 

único exemplar, o que nesse último caso impossibilitaria a alcunha de imprensa. 

O interessante é que eles possuem bem delimitados os espaços para o título, 

divisão de colunas, tendo até ilustrações. A última página do Philomomo Júnior 

dava vivas ao carnaval com o desejo de “um vigoroso shake-hands” a todos os 

clubes. Como se vê, os jornais comumente utilizavam expressões lingüísticas da 

moda, sendo a maior parte delas estrangeiras. Distribuídas ao redor da página, 

há figuras de mascarados: valente, contribuinte, rico, patriota, tesouro. Todas 

elas são formadas por ilustrações com situações nada agradáveis. O valente 

sofre queimado. O contribuinte é um burro de carga. O rico está preso em uma 

teia de aranhas, etc. 

O conteúdo dos textos nos jornais escritos à mão era semelhante ao dos 

impressos, citando as folhas diárias, contando amores não correspondidos, 

comentando comportamentos. Conforme esperado, a diferença é que essas 

edições não possuem anúncios. Uma curiosidade é que tanto o Philomomo Júnior 

quanto o Club do Dedo anunciam um baile carnavalesco que ocorreria no “Club 

Internacional”. Os dois se referem que o local se transformaria em uma “mansão 

de fadas” devido ao cuidadoso preparativo com a decoração. 

São encontrados muitos aspectos em comum comparando-se a estrutura 

dos jornais carnavalescos com a dos jornais diários. Muito certamente, os 

primeiros têm os segundos como fonte de inspiração. Quando os jornais 

carnavalescos aparecem, a imprensa vive uma fase de modificação, como foi 

dito, de expansão provocada pela industrialização. Na época, muitos criticavam o 

baixo nível dos periódicos no final do século XIX e início do XX. Na verdade, a 

busca por uma maior quantidade de leitores implementaria modificações 

relevantes ao jornalismo até a década de 1920. 
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Tais alterações são introduzidas lentamente, mas acentuam-se 
sempre: a tendência ao declínio do folhetim, substituído pelo 
colunismo e, pouco a pouco, pela reportagem; a tendência para a 
entrevista, substituindo o simples artigo político; a tendência para 
o predomínio da informação sobre a doutrinação; o aparecimento 
de temas antes tratados como secundários, avultando agora, e 
ocupando espaço cada vez maior, os policiais com destaque, mas 
também os esportivos e até mesmo os mundanos (SODRÉ, 1983, 
p. 296). 
 

O descrito acima possui semelhanças com os jornais carnavalescos. Nestes 

últimos há, pouco a pouco, a abordagem da moda como demonstração de 

acompanhamento das vanguardas, os palpites do jogo do bicho e a impressão 

dos anúncios concentrados ao final das edições, além da diminuição do destaque 

político. No mesmo período, havia as revistas ilustradas, onde os homens das 

letras puderam produzir seus textos depois do declínio da literatura nos jornais, 

tentando manter as poesias, os desenhos a bico de pena e as críticas. Os 

almanaques, com charadas, dicas de saúde, horóscopo e todo tipo de 

curiosidade, também teriam sucesso, sendo considerados por muitos o livro das 

pessoas de pouca instrução. Se os jornais carnavalescos incorporavam as 

modificações da imprensa com características não apenas dos jornais diários, 

mas das revistas ilustradas, chegaria um ponto em que elas se distanciariam 

bastante desse modelo. O predomínio da informação, a reportagem e a 

entrevista, no entanto, nunca ocupariam espaço na imprensa carnavalesca, pois 

um elemento diferenciador se mostraria essencial. Era o carnaval. 

 

1.4 Descontinuidades: as formas atípicas 
 

Os 110 anos dos jornais carnavalescos fizeram com que eles não se 

constituíssem na mesma coisa. Entre o número mais antigo O Carnaval, de 

1873, e o mais recente Carnaval 450 anos do Recife, de 1983, ocorreram 

mudanças como: troca dos versos para o texto em prosa; diminuição da crítica 

política para garantir patrocínio dos impressos; poucas informações de 

manifestações culturais pela explicação de como elas surgiram; textos assinados 

com autoria de personalidades, intelectuais e estudiosos da cultura em lugar 

daqueles assinados por pseudônimos; entre outras modificações. Tudo isso 

impede que os periódicos possam ser vistos da mesma maneira. 
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O comparativo entre o primeiro e o último número do cd-rom mostra que 

eles não são iguais, são até bastante díspares. A circulação no período da festa, 

janeiro, fevereiro, março, poderia não ser suficiente para enquadrá-los em uma 

categoria. A classificação dos jornais a partir da veiculação no período de Momo 

até poderia existir, mas não deveria ser dada sem o reconhecimento do que faz 

os jornais carnavalescos serem tidos como tais. Antes de selecionar o corpus 

pela simples escolha de datas, valeria questionar o material, observá-lo em sua 

unidade e em sua disparidade.  

A percepção de que os periódicos classificados como jornais carnavalescos, 

em anos mais recentes, serviam mais para divulgar as letras de músicas do que 

para abordar comicamente um assunto a fim de criticá-lo direcionava a 

percepção de que o discurso passava por transformações. A partir da década de 

1940, o samba se fazia presente no carnaval de todo o país e o frevo tinha sido 

coroado o ritmo da festa pernambucana tanto que as gravadoras já preparavam 

o lançamento dos novos sucessos musicais nos meses que precedem a folia. 

Títulos de jornais como: Marchas, Frevos e Sambas, de 1948; Pitú no Frevo, de 

1952; O Herói do Samba, de 1953; O Frevo!, de 1954; e Música Maestro, de 

1955; indicavam que mudanças haviam sido empreendidas.  

Pensando as condições de sua produção, os enunciados do jornalismo 

carnavalesco espontâneo dos clubes de carnaval não poderiam ser os mesmos 

das edições lançadas burocraticamente pelo poder municipal para divulgar como 

a festa estava organizada, detalhando os locais e os horários em que eram 

encontradas as agremiações. Como então proceder para identificar as 

características constituintes da unidade? A diminuição de jornais carnavalescos 

pernambucanos, bem como a escassez de números a partir da década de 1950 – 

não há edições no acervo digitalizado em 1951, 1956, 1957, 1958 e 1959, nem 

existe nada nas décadas de 1960 e 1970 – poderia indicar um novo rumo ao 

discurso provocado pela passagem do tempo. Mas, isso não deve ser colocado 

sem que todos os jornais sejam conhecidos. 

Assim, como as modificações no corpus acontecem paulatinamente, a 

observação das edições deveria ser feita com atenção até que fosse encontrado 

um ponto suficientemente distante do inicial, a ser materializado por uma edição 

ou por um ano determinado, a fim de que a nova ordem discursiva fosse 

instalada. No caso da pesquisa, esse ponto da análise deveria ser fixado a partir 

do momento em que os jornais carnavalescos passam a ser algo muito diferente 
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em comparação aos primeiros exemplares. As semelhanças ficariam escassas até 

sumirem.  

Isso implicava fincar o marco de partida, tendo-o como a referência maior, 

pois em torno dele seriam traçadas as modificações que levariam à mudança. 

Entretanto, para acompanhar o processo dinâmico das modificações, não se 

poderia ter como base apenas esse marco. Seria necessário verificar o 

movimento e isso só poderia ser feito com a tomada de pontos que 

identificassem as pequenas modificações. Ou seja, a perspectiva era que as 

pequenas mudanças quando acumuladas levariam a algo maior de forma que o 

último ponto não poderia tratar-se da mesma coisa que o primeiro. E essas 

modificações seriam encontradas no discurso. Não apenas com a distinção de 

gêneros ou variações de formato, os pontos das mudanças consistem 

exatamente em como os discursos se apresentam. Para encontrar a medida 

exata de como identificá-los, somente a leitura atenta do material, valeria o 

olhar de quem observa e a confiança neste exercício. 

Foucault (2002) coloca a idéia da regularidade como um princípio de 

organização discursiva. E esse princípio, diferentemente da manutenção de algo 

que se perpetua, tem como fundamento a dispersão, que confere particularidade 

a todas as coisas ao mesmo tempo em que organiza constantemente os seus 

fundamentos em torno de algo comum, em uma regularidade. Ao invés de 

pensar em rupturas para estabelecer as modificações na história, deveriam ser 

encontrados os fundamentos do discurso, por meio deles toda a história poderia 

ser conhecida, assim como os objetos pesquisados. Estes são percebidos não na 

imobilidade, mas na contínua renovação necessária para constituição do mesmo 

através da existência de um fundo de permanência, que não pode ser tido como 

o diverso.        

Dessa forma, não valeria apontar qualquer coisa como pertencente a uma 

revolução ou a uma descontinuidade do impensável, algo inovador a tudo que 

existe. O problema dado ao pesquisador consistiria em descobrir qual o limite 

entre as diferenças, pois se as diferenças são inerentes a uma organização 

discursiva, como perceber quando elas se tornam algo inteiramente desigual, 

constituindo o chamado “acontecimento de nível totalmente diferente” 

(FOUCAULT, 2002, p.7)? É na diferenciação dos acontecimentos que se poderia 

compreender a diferença discursiva, sendo fundamental recuperar este conceito. 

O autor se distancia da idéia dos grandes acontecimentos com os quais a história 
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tradicional se ocupa, tampouco confere a mesma visão dos acontecimentos 

mínimos que formam as regularidades aos “acontecimentos de nível totalmente 

diferentes”. Mas de onde surge, então, a diferença? Esse acontecimento 

diferente depende do estabelecimento de relações entre as séries que orientam o 

trabalho, depende de qual nível analítico está sendo utilizando.  

 

De agora em diante, o problema é constituir séries: definir para 
cada uma seus elementos, fixar-lhes os limites, descobrir o tipo de 
relações que lhe é específico, formular-lhes a lei e, além disso, 
descrever as relações entre as diferentes séries [...] (Foucault, 
2002, p.8). 
 

Isso significa ter que aprender a identificar as referidas séries, não as 

colocando em qualquer situação como algo fora do comum, como alheio ao que 

está ao redor. Deve-se lidar com relações, não com o isolamento. Como 

conseqüência, serão abertas compreensões das diversas fases do acontecimento, 

das maneiras com que podem surgir, com brevidade, com maior ou menor 

velocidade. A série é aquilo que agrupa os enunciados, tendo como parâmetro as 

formulações que possibilitam o surgimento deles. Nos jornais carnavalescos, 

essa visão permite mostrar as modificações do discurso com questionamentos 

sobre qual nível elas pertencem, se ajudam a manter a regularidade ou se 

participam da instauração de algo novo, de um novo discurso.  

Como podem ser percebidos, os exemplos apontados no tópico anterior 

não chegam além da segunda década do século XX. Em algum momento as 

mudanças nas regularidades que formam o discurso incitariam uma outra forma 

de funcionamento de regularidades, um outro discurso. Dessa forma, como a 

primeira edição e a última edição dos jornais não eram a mesma coisa, a 

identificação de uma nova ordem discursiva deveria ser o ponto a partir do qual 

as edições assumem no discurso uma nova identidade, quando eles deixam de se 

configurar da mesma forma. 

Cabe esclarecer que, por vezes, periódicos de um mesmo ano 

praticamente não possuem similaridades, em contrapartida, números distantes 

uns dos outros por anos possuem características bem parecidas no tratamento 

das estratégias discursivas. Não se poderia considerar que as modificações 

ocorrem de forma evolutiva, linear. Restava apreender os pontos de 

entrelaçamento entre os jornais. O marco da partida, provocador de toda 

reflexão, não poderia ser esquecido. A tomada do jornal mais antigo O Carnaval, 
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de 1873, implicava ser ele o início de uma série a partir da qual seriam tomadas 

as diferenças. O final desta série, ou melhor, a transformação para uma série 

diferente, aconteceria quando as diferenças ocupassem maior volume que as 

semelhanças. 

A instalação de uma nova ordem discursiva ocorre em 1928 com o jornal 

O Leão, pois a partir desse momento elementos que estavam na zona de 

exclusão passam a ocupar a ordem discursiva. Depois desse ano, há 50 jornais 

para finalizar o acervo digitalizado do Apeje, uma quantidade relativamente 

pequena quando são considerados os 190 números anteriores. Antes de 1928, já 

existem edições bem diferenciadas, mas que estão imersas junto a números de 

alguma maneira ainda ligados a O Carnaval, de 1877. A partir de O Leão as 

edições incorporam de vez as diferenças e se distanciam das características de O 

Carnaval. Assim, as edições posteriores a segunda ordem discursiva verificada 

neste estudo não se assemelham ao ponto tomado como o início da série. O 

desenvolvimento dos capítulos tem o intuito de explicar ao menos um caminho 

de como essa mudança pôde ter ocorrido.   

Quando se fala em características semelhantes, a referência é o discurso, 

à maneira com que as reflexões sobre o mundo são estruturadas. Como a 

imprensa da folia circula em um momento especial, as reflexões ocorrem com 

ênfase na percepção do carnaval, ressaltando esse período como especial para a 

sociedade ser observada. Foucault (2002) acredita que o discurso deve ser 

analisado, apoiando-se no que é dito. Esse direcionamento pode permitir o 

conhecimento das condições de formação do discurso, revelando porque algumas 

coisas são ditas e outras não. Ao mesmo tempo, a análise daquilo que é dito 

também pode mostrar como as coisas que não são ditas se fazem mostrar 

naquelas que são ditas. Por isso, o discurso dos jornais carnavalesco se constitui 

naquilo que eles trazem, nas temáticas que apresentam e, principalmente, como 

realizam essas atividades. 

A divisão em três feixes principais, por meio dos quais as relações que 

compõem a série discursiva poderiam ser mais facilmente estabelecidas, trouxe 

uma teia de entrelaçamento com a qual o carnaval será apresentado: como a 

festa da loucura; como possibilidade de fazer uso da palavra proibida; e como o 

período de aparecimento das verdades, com o conseqüente entendimento da 
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realidade. Foi com essa tríade de inspiração bem foucaultiana10 que foi percebida 

uma possibilidade de entender o funcionamento do discurso nos jornais 

carnavalescos. 

 
  
Diagrama 1 – Perspectivas teóricas11 
 
 
1º Momento – Mikhail Bakhtin – Hipótese inicial da carnavalização  
 
 
 
 
 

 
 
2º Momento – Mikhail Bakhtin – Análise discursiva inicial/nova pergunta de pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 As três categorias são apresentadas por Foucault em A Ordem do discurso, obra 
originada da reprodução de sua aula inaugural no Collège de France, em 1970. 
11 Na tentativa de explicitar o percurso analítico deste estudo, ao final de cada capítulo, 
serão apresentados breves esboços das idéias desenvolvidas. Neste primeiro, as imagens 
mostram o comportamento dos jornais carnavalescos frente às concepções de Michel 
Foucault e de Mikhail Bakhtin. 
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3º Momento – Michel Foucault – Estranhamento do objeto 
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2 A SEGREGAÇÃO DA LOUCURA NO TEMPO DA FOLIA 
 

 
2.1 O passo dos loucos autorizado por Momo 
 

Em todos os períodos, os jornais carnavalescos assumiam o gosto de 

trazer o passado para justificar o presente, manifestado pelo tríduo momesco. 

Relembrar aquilo que ocorria em tempos imemoriais era utilizado como 

estratégia de argumentação do discurso. O relato de práticas antigas tentava 

retirar impedimentos que, por ventura, restringissem a participação de foliões 

nas festas fechadas dos clubes e nos desfiles das ruas, valorizando, assim, 

tradições das quais não se poderia fugir. Em igual medida, a descrição de 

pensamentos antigos conferia ares de erudição aos periódicos quando contava 

histórias de livros célebres ou trazia nomes de poetas, filósofos e pensadores. 

Em 1915, o periódico O Chim trouxe no texto O Rei do Carnaval: 

 

Ninguem sabe quando ou onde elle nasceu, mais é certo que 
descende em linha recta da loucura humana e esta não tem idade; 
parece ser contemporânea da epocha memoravel em que Deus 
houve por bem enviar a veneravel mãe Eva um demônio tentador, 
que para melhor a mystificar, se mascarou de serpente. Foi talvez 
este demônio; - causa de nossos males – o primeiro mascarado. D’ 
ahi vem o longo e prospero reinado do Rei Carnaval (O CHIM, 
1915, p.2).  
 

Ao evocar a história bíblica do pecado original cometido por Eva, primeira 

das mulheres, como um ato de loucura, justifica-se também o carnaval como 

descendente das atitudes insanas existentes desde a criação do homem, 

reconhecido em Adão. Disfarçado de serpente, o demônio é colocado como o 

primeiro dos mascarados e, portanto, o inaugurador do reinado de festas. 

Mantida até a atualidade, a festividade parece ter o dever de ser perpetuada. No 

exemplo acima, foi uma tentação diabólica que tornou os homens por toda 

eternidade loucos, pecadores e, ainda, admiradores da folia.  

Além de O Chim, muitos jornais carnavalescos buscam na loucura a 

explicação do carnaval. Mas não é apenas para isso que deve ser chamada a 

atenção. A loucura não poderia ser manifestada no cotidiano, mas durante um 

período especial do calendário em que todos estão autorizados a serem loucos, 

já que o ocorrido antes da folia deve ser esquecido para o aproveitamento 

máximo do espírito de folião. Dito isto, pode-se indagar como os discursos sobre 
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a loucura se relacionam com os outros presentes nos jornais? Será que o 

carnaval permite conter o discurso dos loucos?     

A loucura apresentada nos jornais carnavalescos deve ser entendida de 

modo diferente das patologias através das quais o conhecimento médico-

científico foi estruturado. No capítulo anterior, falou-se da despreocupação da 

Igreja na Alta Idade Média, até o século X, com a festa dos loucos, tida pelos 

populares como o momento de uso do ridículo, quando não seriam condenados 

os usos dos contrários, como alternar as vestimentas de homens e mulheres, 

nem as brincadeiras da selvageria, a exemplo de barulhos, sujeiras, quaisquer 

comportamentos próximos do exagero. Era um período em que as regras 

pareciam não existir. 

O exemplo que inicia esta seção corrobora com a maioria dos periódicos 

que preferem retirar dos homens a responsabilidade da loucura, cuja posse em 

geral pertence a Momo12. Este deus, na mitologia grega, é filho da Noite e do 

Sono. A lenda conta que ele tinha por hábito permanentemente criticar, ironizar 

e zombar dos outros deuses. Zeus, sem alternativas para mudar essa 

personalidade, resolve mandá-lo para a Terra como castigo. Mas, para surpresa 

deste, Momo se adaptaria aos seres terrenos. Havia encontrado o local perfeito 

para realizar todas as suas brincadeiras.  

De acordo com Minois (2003), depois de ser expulso do Olimpo, Momo 

refugia-se perto de Baco, deus das festas e do vinho. O mesmo autor aponta que 

esse inquietante deus carrega um bastão, como símbolo de loucura. Na 

representação popular13, Momo traz em uma das mãos uma máscara e na outra 

segura uma boneca, que seria a loucura. Tão logo o período momesco é 

instalado no Sábado de Zé Pereira, ele deve ser desfeito quatro dias depois na 

Quarta-Feira de Cinzas para retornar apenas no ano seguinte. O Canna Verde, de 

1905, faz uma observação sobre a chegada de Momo: 

 

Eil-o que surge, sempre festivo e risonho, apezar do peso 
acabrunhador de muitos seculos, o sympathico Deus da Folia. 
trazendo na dextra a cornucopia e destribuido á mãos cheias a 
graça e a pilheria, productos exclusivos do seo 
fabrico!...Consagremo-nos todos, de alma e coração, á 

                                                 
12 Informação disponível em: http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/103837. Acesso 
em: 28 ago. 2008. 
13 Para saber mais sobre o assunto, ver http://www.interpoetica.com/reverso9.htm. 
Acesso em: 28 ago. 2008. 



 

 54 

desenfreada loucura de que elle é portador! (O CANNA VERDE, 
1905, p.2).  
 

O excerto foi retirado do texto intitulado À Momo, que possui no subtítulo 

a informação de ser dedicado aos sócios do Club Canninha Verde. Essa é a 

primeira parte do parágrafo, que termina com apelos aos leitores para deixarem 

a sensatez por um “instante”, devendo recorrer à utilização de máscaras para 

sair às ruas com espírito endiabrado, dançando e cantando. Como sempre 

acontece, Momo é descrito como uma figura de muita idade, centenária. Cinco 

anos depois disto, em 1910, O Vasculhador virá com uma visão semelhante para 

o carnaval: “Uma loucura! Mas uma loucura, um arrebatamento, um vôo de 

nossa imaginação que o Momo offerece a todos os mortaes” (O VASCULHADOR, 

1910, p.3). Ao aliarem o carnaval como um momento de loucura, não uma 

loucura imanente ao próprio homem, mas uma condição temporária trazida por 

Momo, os jornais carnavalescos parecem desautorizar a manutenção da condição 

de insanidade no restante do ano. 

Foucault (1997) investiga as diferentes posições que os loucos ocuparam 

na história. O conhecimento destas posições pode ser útil para verificar como os 

jornais carnavalescos consideram os detentores da loucura. Segundo este autor, 

no começo da Renascença, no século XIV, a nau dos loucos solucionava o mal-

estar social provocado por estes seres excluídos, desprovidos de razão, levando-

os para bem longe, sem nutrir nenhuma expectativa para o seu retorno. Pouco 

depois, os loucos eram alvo de interpretações ambíguas. Eles seriam vistos tanto 

como uma ameaça, por colocarem à vista o desatino que poderia envolver a 

todos, quanto carregariam a possibilidade de irrisão, com a percepção da 

mediocridade humana. Ao mesmo tempo em que o riso possibilitava expurgar o 

peso da imperfeição, resultava da chaga causada por este reconhecimento, daí a 

solução de retirar os loucos do espectro da visão. 

Aos poucos, essa prática seria suspensa com o aparecimento de outras 

conotações dadas ao louco. Quando ele vira personagem teatral, representado 

também pelo simplório e pelo bobo, isso não implica que o medo de sua figura 

havia desaparecido por completo. A partir daí, os loucos ficariam cada vez mais 

próximos da sociedade, a despeito do quadro de distanciamento e alívio 

provocado pelo adeus dado às naus.  

Para Foucault (1997), tal mudança no modo de enxergar os loucos 

incitaria a substituição da fixação do tema da morte pelo da loucura. Se até 
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então as criações literárias eram pensadas a partir da consciência humana da 

finitude, elas passam a ser imaginadas através da relação entre loucura e razão. 

No entanto, isso não é colocado pelo autor como ruptura, porém como exercício 

do mesmo vazio interior da existência humana que, ao invés de estar localizado 

no interior do espírito, voltava-se ao exterior. O conflito estava diante dos olhos, 

não havia como escondê-lo, por isso: 

 

Se a loucura conduz todos a um estado de cegueira onde todos se 
perdem, o louco, pelo contrário, lembra cada um sua verdade; na 
comédia em que todos enganam os outros e iludem a si próprios, 
ele é a comédia em segundo grau, o engano do engano 
(FOUCAULT, 1997, p. 14).    

 
  

Ao passo em que riem dos loucos, os homens reconhecem neles a 

imperfeição de si próprios. Na chegada do século XV, uma nova inserção de 

sentido seria colocada ao se vislumbrar a liberdade como objeto de desejo tão 

perseguido quanto os prazeres da carne. A nau dos loucos seria retomada, desta 

vez incitando a imaginação daquilo que poderia ocorrer nas viagens à deriva nos 

mares. A sensação de felicidade era vislumbrada por essa embarcação que, ao 

oferecer uma paisagem de delícias, trazia a idéia de renovação do paraíso.  

Os loucos passaram a deter o saber proibido do reino de satã e do fim do 

mundo, dois dos temas que provocavam maior inquietude no homem. Ao ter 

liberdade, eles tinham acesso às tentações e, devido a isso, aos prazeres. Estes, 

ainda que desejados, significavam a última felicidade. Ao ser alcançada, 

imediatamente, seria instalado o castigo supremo de Deus com a queda ao 

inferno. Nesse momento, ocorre uma nova reviravolta. Os loucos, por 

oferecerem perigo, não seriam mais enxergados como inocentes sem pecados 

como outrora.  

Mais à frente, no século XVI, o sistema feudal respirava os últimos ares na 

Europa. O pensamento humanista seguinte depositaria plena confiança na razão. 

Era essa característica que distinguiria os homens de todos os outros seres vivos. 

O tema da loucura não seria esquecido. De acordo com Foucault (1997), Erasmo 

de Rotterdam com o ensaio emblemático O Elogio da Loucura, publicado em 

1509, associava toda ordem humana, quando comparada a Deus, como louca. 

Da mesma forma em que o homem detinha a razão, esta era mínima quando 

diante da capacidade divina de criar, ordenar e manter o mundo. Aos homens 
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somente a loucura poderia fazê-los acreditar na razão. Era ela que manteria 

secretamente vivas as aparências da vitória e do triunfo necessários à 

sobrevivência da confiança dos homens em si próprios, ainda que isto não 

passasse de uma mentira14. Interessante verificar que quem fala aos leitores é a 

própria loucura: 

 

Ora, somente eu tenho a virtude de sublimar os homens a esse 
alto grau de perfeição, e é esse um dos meus maiores predicados. 
Parece-me, contudo, ouvir alguns filósofos dizerem que uma das 
maiores desgraças para um homem consiste em ficar louco, em 
viver no erro, na ilusão e na ignorância. Oh! Como estão 
redondamente enganados! (ROTTERDAM, 1979, p.50). 

 

Tal percepção, contudo, não seria mantida com o crescente racionalismo 

do século XVII. A fronteira entre o desatino do homem de sempre poder ser 

louco parecia inconciliável com o uso da razão enquanto exercício de soberania 

deste mesmo ser. Por algum motivo, preferiu-se acreditar nesta última. Foucault 

(1997, p.47) confessa não saber explicar como essa posição se tornou uma 

preferência “ela se constitui em parte equivalente, ainda mais secreta desse 

movimento com o qual o desatino mergulhou em nosso solo a fim de nele se 

perder, sem dúvida, mas também de nele lançar raízes”.  

Essa alternância inauguraria aquilo que o autor chama de “experiências da 

loucura”. A principal seria a onda de internamentos, no começo em locais 

aproveitados para o isolamento dos leprosos. Antes asilos, quase uma casa de 

repouso, depois os espaços dos loucos ganhariam o sentido de zonas de correção 

com castigos aplicados na tentativa de trazer de volta a sabedoria e as 

convenções morais. A loucura precisava ser reduzida. Para isso, se investia na 

classificação das doenças que ela poderia manifestar, algo a ser executado com 

uso de um vocabulário cada vez mais diferenciado para distinguir as 

enfermidades, mais ainda seus sintomas e tratamentos. A partir de agora, a 

modernidade fincaria de vez as suas bases. 

O sentido conferido à loucura nos jornais carnavalescos apresenta 

semelhanças com as características descritas nas diversas interpretações 

existentes na história sobre a loucura. O surgimento de uma significação 

                                                 
14 O texto de Erasmo é tido como uma pequena sátira, que teria sido dedicada a Thomas 
More, anfitrião de Erasmo em Londres. As palavras desta obra ainda teriam incentivado a 
Reforma Protestante. 
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particular nos periódicos faz remeter a alguns aspectos explicitados. Os loucos 

não são levados para longe, como acontece com as naus, no entanto, o fato de 

eles serem esperados somente no carnaval incorre na disposição de que 

deveriam desaparecer nos dias sem a folia. A sensação de felicidade 

proporcionada pela variação de como a nau dos loucos passa a ser percebida, 

posteriormente, pode ser identificada através da exaltação da loucura no 

carnaval.  

Na mesma medida em que o tempo da folia é propício aos prazeres, ele é 

passageiro. Essa condição é fundamental para diminuir o medo de sucumbir às 

tentações e, por isso, não ser castigado por Deus. A delimitação entre a loucura 

e a razão, imprescindível no século XVII, parece continuar com a imposição dos 

espaços onde é possível ser louco. A soberania da razão não é absoluta nos 

jornais ainda que exerça um grande poder de influência. É em torno da razão 

que a loucura existe, é por causa dela que o mundo volta à conformidade. Ao 

mesmo tempo, é a razão que dá margem às expressões da loucura uma vez ao 

ano.  

Na composição da significação da loucura e dos loucos no discurso dos 

periódicos, estranhamente não é vislumbrada a mesma preocupação da 

modernidade sobre esses assuntos. Para Foucault (1997, p. 522), um postulado 

acompanha o mundo ocidental desde o século XIX: “o ser humano não se 

caracteriza por um certo relacionamento com a verdade, mas detém, como 

pertencente a ele de fato, simultaneamente ofertada e ocultada, uma verdade”.  

Se o louco se libertava da desumanidade, o homem se prendia ao louco para ter 

acesso a sua verdade, aliás, só aparente na forma da alienação. 

Assim, Foucault (1996) acredita em uma importância cada vez maior 

conferida à palavra do louco, o que o permite supor o fim da separação entre 

razão e loucura. O desenvolvimento de instituições detentoras de um aparato de 

saber, cuja atenção tem como foco a escuta de pacientes – talvez, a imagem 

emblemática disso seja o divã do psicanalista -, teria criado um interesse em 

descobrir sentidos nas palavras dos loucos, indo atrás daquilo que escapa, pois aí 

estariam contidas as verdades tão perseguidas. Enfim, o homem poderia 

compreender a si próprio em uma escuta com o objetivo de trazer à tona 

discursos até então camuflados.  

Nos jornais carnavalescos, não é dado espaço ao discurso do louco. A 

loucura é tematizada, no entanto, isso não é suficiente para orientar a quebra 
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entre razão versus loucura. Conforme pode ser observado nos enunciados, a 

dicotomia continua mantida com o pólo da razão prevalecendo sobre o da 

loucura, o que indica a permanência do mecanismo de interdição, que 

impossibilita o direito de falar sobre qualquer coisa. Ao contrário do que poderia 

ser esperado, a imprensa da folia não utiliza o discurso dos loucos como forma 

de revelar enunciados que se contrapusessem à ordem discursiva do cotidiano. 

Apesar de ser carnaval, a rejeição ao discurso do louco continua mantida.  

É interessante observar que o vocábulo “louco” raramente serve para 

designar os homens. A primeira citação deste capítulo, com trecho de O Chim, 

1915, não fala de um indivíduo louco, mas da loucura de toda humanidade. 

Quando uma característica é colocada para todos, não serve para diferenciar 

nada, não confere ares especiais a alguma coisa. Assim, se a loucura está em 

todo mundo, por que haveriam de considerá-la reveladora de algo? O discurso do 

louco como um objetivo a ser perseguido parece não ter motivos para existir 

nessas condições. É por isso que o louco assume uma posição de dubiedade no 

material analisado.  

Nos periódicos, o louco não é uma figura que está presente todos os dias, 

nem tampouco é ignorada no carnaval. Ao contrário, ser louco é quase uma 

norma da sociedade neste rápido momento reservado à loucura. Talvez, e 

somente na folia, seja possível verificar similaridades entre a loucura 

demonstrada nos jornais carnavalescos e a loucura na visão de Erasmo de 

Rotterdam. Um ponto em comum aos dois reside na característica de colocarem 

a loucura como uma condição de todos os homens. Porém, na imprensa da folia, 

acredita-se na loucura como uma possibilidade de a razão se manifestar, o que 

demonstra a existência de um mecanismo de controle. 

Pertencente aos periódicos mais antigos, A Gazeta dos Monos, de 1886, no 

verso O Carnaval traz a palavra louco para adjetivar folguedo, sinônimo para 

festa, diversão. O Emboca, de 1905, conta as experiências, em uma residência 

da alta sociedade, de um fotógrafo “louco no mundo photographico”. Como se 

vê, louco é utilizado para dizer enfaticamente que a pessoa adora algo e não 

para designar um alguém cujo comportamento não está de acordo com as regras 

sociais. Um ano depois, O Caiador, no texto Prosa e Rima, insinua que os 

homens podem ficar loucos com o carnaval, no entanto, possui uma conclusão 

inusitada: 
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Mas afinal, peior teria sido se ninguem se lembrasse de tão pouco; 
então, ficava assim tudo perdido e de hora em hora se internava 
um louco. Porque se tendo assim esses tres dias, de quando em 
vez um cerebro enlouquece, certamente as desgraças avalias se 
esses tres dias gordos não houvesse (O CAIADOR, 1906, p. 3). 

 

Deve-se deixar claro que ser louco é aí condição de internamento em 

hospício, coisa rechaçada nos periódicos a ponto de se o carnaval enlouquecesse 

de vez os cérebros, seria melhor a festa nem existir. Encarar isso junto ao 

mesmo pensamento propagado nos jornais para a necessidade de manutenção 

do carnaval provoca o questionamento de qual dos dois prevalece: a continuação 

da festa ou a manutenção da racionalidade? Acredita-se que ambos estejam em 

contínua intersecção. Novamente, a loucura é tida como passageira, só permitida 

porque é carnaval.  

Assim, para os jornais carnavalescos, a racionalidade não pode nunca 

desaparecer por completo, ao passo em que o estado de loucura no carnaval é 

encarado como algo diferente de ser louco por todos os dias, sendo um 

fenômeno passageiro. Uma coisa é estar louco junto à multidão na uniformidade. 

Outra é ser louco sozinho na disformidade, como ocorre com os loucos 

classificados por alguma patologia. Dada a antigüidade da festa, ela deve ser 

mantida sem deixar que a loucura leve ao descontrole.  

Se o carnaval tem como princípio manifestar loucuras, a festa também 

tem seu fim. Graças à força da racionalidade, tudo tende a retornar a como 

estava antes, pois sem esta pressão o mundo dificilmente retomaria o mesmo 

ordenamento. No outro lado do fio em constante tensão, alguma coisa não 

permite o carnaval desaparecer. Quase como uma chama, ela transforma-se em 

brasa por mais de 360 dias para incendiar o mundo somente quando chega 

novamente o sábado de Zé Pereira, isso segundo os costumes pernambucanos.   

Em O Fantoche, publicado em 1909, louco é o bando que brinca carnaval. 

No ano seguinte, em O Serrador, de 1910, louco é um “pobre homem”, 

personagem da ficção O Metarmorphoro, uma história de um invento que 

conseguiria a transformação de objetos em outros. Ser louco é morrer de amores 

como se vê em O Vasculhador, veiculado em 1911, e como será muitas vezes 

retomado nos relatos de apaixonados. No poema No Convento, veiculado em O 

Frade, em 1915, um “fradeco” diz ser louco pelo entrudo como forma de 

demonstrar o seu gosto pelo carnaval. No mesmo ano, em O Vasculhador 

aparece novamente o sentido de louco como uma característica que Momo 
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concederia aos homens. Está no texto Pelo Carnaval: “Eis que nos descortina o 

pompadoresco deus Momo, que, como uma allelluia a essa eterna nostalgia que 

nos invade o relampago da alegria, saltita, emotiva, faz-nos louco...é um 

extraordinario emfim!” (O VASCULHADOR, 1915, p.2). Como se percebe, é o 

deus do carnaval que, carregando as boas lembranças do passado, faz cada um 

ser louco.  

Momo é uma figura aguardada. E o carnaval também. Quando juntos vão 

embora, deixam saudades. Quando aparecem novamente, só depois da chegada 

do outro ano, trazem alegria. Em todos os jornais carnavalescos é praticamente 

impossível encontrar comentários sobre o carnaval que não associem esta 

comemoração à alegria. O carnaval é loucura, sendo ainda alegria. Porém, resta 

a dúvida se loucura e alegria, uma vez unidas, produzem significações e sentidos 

semelhantes. Ao associarem o carnaval como loucura e alegria, os jornais 

conferem um mesmo sentido a essas duas coisas? 

Deve-se dizer que a loucura, possivelmente, jamais foi percebida em uma 

relação tão estreita com a alegria. Talvez porque os jornais carnavalescos não 

tratavam a loucura como doença psiquiátrica. Como foi visto, de acordo com 

Foucault (1997), a loucura, ou o louco, possuiu ao longo da história sentidos de 

algo que: 1) tinha de ficar longe; 2) deveria estar próximo por revelar verdades; 

3) traria de volta o paraíso; 4) teria de ser alvo de conhecimentos científicos 

para trazer à tona discursos camuflados.  

Destes, o mais próximo da alegria do carnaval aparecida nos periódicos 

analisados é a loucura como visão do paraíso existente no século XV. No 

contexto da época, em que o período das grandes navegações alcançava o auge, 

essa leitura certamente favorecia os homens a se aventurarem em mares nunca 

explorados. No entanto, alegria não é a primeira coisa a vir à cabeça quando se 

pensa no paraíso. Certamente pode ser tida como uma conseqüência de tudo a 

ser vivido, de todos os prazeres encontrados. Talvez, a sensação mais próxima 

do paraíso seja a felicidade decorrente do aproveitamento dos prazeres. Nos 

jornais carnavalescos, a alegria parece estar mais correlacionada ao riso, 

enquanto que a felicidade derivaria de um sentimento de plenitude do espírito, 

estando ligada ou não ao riso. Na edição de O Fantoche, de 1913, essa 

associação é feita diretamente: “Parece que o povo é repentinamente atacado de 

loucura e entra rir, a dar peruadas, num transbordamento entrondoso de alegria” 

(O FANTOCHE, 1913, p.2). 
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A loucura, a alegria e o riso, apesar de entrelaçados, não têm o mesmo 

sentido. Nos periódicos analisados, o riso e a alegria pertencem ao homem, mas 

a loucura nem sempre. Esta só deve ser manifestada no carnaval, devendo ser 

esquecida nos dias sem festa. Portanto, somente com a chegada da folia, a 

loucura poderia se tornar aparente dada à euforia que a festa provoca ao 

possibilitar que as alegrias propícias de serem vividas pelo homem se aproximem 

da realidade. Dessa maneira, o distanciamento de significações que separam a 

loucura e a alegria, como ocorre nos dias comuns, é diminuído quando os dois 

vocábulos assumem sentidos semelhantes nos textos dos jornais porque é 

carnaval. A própria festa admite a junção destes dois elementos que dificilmente 

estariam unidos.  

Quando o discurso dos periódicos é visto somente na superfície, as 

indicações são as de que ele se diferenciaria por incitar a loucura. No entanto, ao 

verificar que a loucura não vai além de um estado de espírito, percebe-se que 

não há nenhuma correlação com a quebra da racionalidade. A exclusão do 

discurso dos loucos continua mantida, pois o fato de os homens terem a 

oportunidade de agirem com loucura na chegada de Momo não significa que 

sejam loucos. Ao contrário, eles só agem em disformidade com a ordem social 

estabelecida por serem momentaneamente autorizados por Momo a fazerem 

isso. Nos jornais nunca se fala sobre a perda da razão, o que confirma o desejo 

de manutenção desta, colocando-a separada da loucura.  

Em O Espanador, de 1898, fala-se: “Quando, enfim o sangue ferve. 

Loucura é ter-se juízo” (O ESPANADOR, 1898, p.1). O mesmo é dito em O 

Vasculhador: “E quando a doudice impera loucura é ter-se juízo! Assim o disse 

alguém” (O VASCULHADOR, 1898, p.1). Os Philomomos trazem “E rião bem 

n’estes dias de loucura social, certos de que, para chorar, há muito tempo” (OS 

PHILOMOMOS, 1898, p.2). Exemplos como esses mostram que o carnaval possui 

uma seqüência de ações a ser reproduzida, uma delas é ser temporariamente 

louco. Quem não age como tal, termina por ser, sim, um louco no sentido 

relacionado à doença, ao saber médico. Acima, Os Philomomos denominam a 

festividade de loucura social, antevendo uma conduta social para ser cumprida, 

uma norma específica para a época. Os textos dos periódicos podem até 

tratarem da loucura, mas estarão utilizando as faculdades da razão para 

diferenciarem o certo do errado. 
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Nos jornais carnavalescos fala-se sobre a loucura, mas não há exatamente 

um discurso sobre esse assunto. No momento em que se apresenta uma maneira 

de agir a ser incorporada por todos, a percepção do louco como um ser excluído 

e, portanto, possuidor de discursos diferenciados é retirada. O postulado 

foucaultiano para a modernidade, colocando o discurso do louco como um meio 

importante para as verdades sobre os homens serem conhecidas, não funciona. 

Os periódicos transmitem a impressão de compartilharem o mesmo pensamento 

do século XVII, quando a razão estaria distante da loucura. Em nenhum dos 

textos, abre-se espaço para ouvir atentamente o que os loucos têm dizer. A bem 

dizer, eles nunca falam. São os redatores quem incitam essa conduta, que 

aparentemente foge das normas do cotidiano, para utilizá-la como argumento 

para incentivar a participação de mais pessoas na folia.  

 

2.2 Evohé! Tudo entra na brincadeira: assuntos polêmicos e prazeres 
 
 

O carnaval, a loucura e a alegria são vocábulos sempre repetidos. A 

ligação entre eles, mostrada no tópico anterior, merece uma abordagem mais 

cuidadosa, pois não surge somente quando a loucura é tematizada. Os periódicos 

tentavam atrair uma participação cada vez maior de foliões no carnaval por este 

período ser propício para esquecer os sofrimentos. Lembrar disso era importante 

para definir o próprio significado da festa. Se ela trazia alegria, isso se deve 

porque congregava uma realidade melhor que aquela da vida diária. Este 

argumento deveria ser pregado de todas as formas. Segundo O Caiador, de 

1889, no texto Riamos, o mundo era formado por contrastes, com o reinado da 

alegria tendo duração menor que o da tristeza, mas: 

 

Contrariar a marcha dos acontecimentos é simplesmente 
impossivel. Aceita tambem submissamente os rigores do destino, é 
cobardia. Devemos aproveitar os momentos alegres e festivaes, 
deixando noss’alma pairar em uma região desconhecida, cheia de 
luz e de aroma, de gargalhadas, francas e sinceras (...); e, 
portanto, soltemos de nossos peitos esse brado cheio de 
expansão: ‘Viva carnaval!’ (O CAIADOR, 1889, p. 2). 

 
 

O carnaval incitaria os sentidos, permitindo que a alma se encontrasse em 

uma região desconhecida. Deve-se verificar, contudo, que isso não modificaria o 

curso da vida, ela continuaria a seguir. A existência de duas realidades não faz 
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com que uma seja esquecida, enquanto a outra se manifesta. A realidade alegre 

dos dias de momo parecia não poder alterar a realidade comum, onde os fatos 

tristes e, portanto, ruins se manifestam. Por isso, a melhor decisão seria não 

deixar escapar a possibilidade de experimentar a alegria, caso não fosse assim, o 

mundo continuaria na mesma monotonia. 

A alegria era idealizada certamente porque pertencia aos prazeres, estes 

ainda mais cobiçados. Apesar do gosto pela erudição e da época antiga, os 

textos dos periódicos tematizam bastante os prazeres. Interessante que eles 

surgem, por vezes, de um jeito semelhante a como são descritos os bacanais 

gregos. No entanto, diferente da loucura que parece pertencer a um deus, os 

prazeres não seriam dedicados a um deles, como ocorria nas odes de Dioniso, 

estando a serviço do próprio homem. Em O Caiador, de 1888, o texto Perolas e 

Diamantes foi redigido com dedicatória Às Morenas Livres: 

 

Ó morenas gentis!...Ò mariposas do oiro, 
Amigas do prazer, do vinho e do cognac, 
Tomai um dominó, pegai um cavaignac 
E um rubido nariz: e do cabello loiro 
Fazei um penteado, e então vinde dansar 
Em meio a mascara da alegre e folgasã. 
Com graça angelical, um magno kankan, 
Que cheios de volupias faz-nos remoçar 
(O CAIADOR, 1888, p. 3). 

 

Assim como nos bacanais, as mulheres são idealizadas para incitarem o 

prazer. Os caiadores são apresentados sempre como possuidores de mais idade, 

porém, como pode ser observado na continuação do texto, isso não impede que 

desejem vivenciar este sonho dos mais jovens, de “noivo em véspera de 

noivado”. Na descrição das morenas, deve-se observar que são livres. 

Certamente, livres de pudores e realizadoras dos mais exóticos desejos. Não só. 

É curioso o uso desse adjetivo no mesmo ano da Abolição da Escravatura, em 

um periódico publicado apenas três meses antes da assinatura da Lei Áurea.  

Muitos dos jornais, mesmo sendo carnavalescos, deixavam transparecer os 

temas em discussão na época, como é o caso deste O Caiador, que na mesma 

edição na seção Telegrammas traz o texto: “O homem resolveu ficar. Diz que faz 

abolição. Só temos único remédio: - não querermos abolição delle, dizer que 

nossa é melhor” (O CAIADOR, 1888, p.1). Observando-se o trecho na atualidade, 

não se pode apontar, afinal, quem é este homem, cujo nome é preferível não ser 
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mencionado. Tampouco, deve-se concluir que o jornal aprova o término da 

escravatura. Em posição ambígua, ele recusa a abolição a ser promovida e apóia 

a abolição realizada pelos caiadores.  

Assim, podem ser vislumbradas duas interpretações: a primeira é que o 

periódico não quer revelar diretamente o seu posicionamento; a segunda é que a 

abolição aí tem o sentido de liberdade para os escravos e também de liberdade 

aos homens para vivenciarem o carnaval. Ainda que não fique claro se o clube 

carnavalesco é favorável ao fim do escravismo, o tema é apresentado. Mais fácil 

crer que se a associação fosse contrária à ação, aproveitaria as páginas do jornal 

para propagar os seus argumentos, pois a campanha abolicionista estava em 

plena ascensão, devendo, pois, ser contida. 

Depois de 25 anos findado o escravagismo, O Diabo, de 1913, trazia texto 

com o título 13 de Maio! para exaltar esta data como a mais sacrossanta do país. 

Contava que o povo, subjugado, soube rebelar-se para pedir liberdade. Com a 

assinatura da lei, teria sido iniciada uma fase de progressos que transformara o 

governo opressor a ponto de ele ser responsável pela implantação da justiça. A 

“raça negra” teria sido auxiliada pela soberana “raça branca” para sair da 

opressão e do açoitamento. Por fim, fala-se do apoio incondicional das mulheres, 

que demonstravam consternação ao constatarem o sofrimento da “raça irmã”. 

É estranho que as mulheres só tenham tido essa atitude depois de mais de 

três séculos do tráfico negreiro. No último período: “13 de maio de 1888! Eis a 

data que, no concerto geral das nações cultas, põe o Brasil na altura que o 

direito lhe assiste. Salve 13 de maio!” (O DIABO, 1913, p.2). O anseio para que 

o país fizesse parte das nações desenvolvidas, manifestado com a repetição da 

idéia de progresso, aparece neste exemplo, sendo recorrente em todo material. 

Por conseqüência, a história é contada como não ocorreu. Não havia sido o povo 

quem se rebelou, pois o movimento abolicionista foi promovido pelos 

esclarecidos conhecedores do atraso no qual o país vivia. Outro aspecto 

merecedor de comentários é a maneira como os brancos são retratados como 

superiores em todo o texto. Os negros são um objeto, pretensamente, a serem 

protegidos. 

Na segunda edição de Os Philomomos, em 1898, o discurso de Anastacio 

Damião José da Costa reproduzia o falar do povo. Classificado como tribuno 

popular, ele dava o seu ponto de vista sobre a questão racial no país: “Só há 

duas classe de povo: negro e branco – tudo o mais é...filho da necessidade” (OS 
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PHILOMOMOS, 1898, p.9). Prossegue com a teoria de que não existia “gente de 

cô” até ser interrompido por um interlocutor, chamando Anastacio de negro e 

pedindo para que calasse a boca. Este, por sua vez, retruca não ser negro, mas 

homem de face rosada e cor definida. Anastacio explica que “Dos portuguese 

com as negra que trouxeram da Africa é que nasceu esse sangue mardito” (Os 

PHILOMOMOS, 1898, p.9). Como se nota, os periódicos não se referem à 

mestiçagem do país positivamente. A maioria nem coloca a questão racial, uma 

constatação curiosa, principalmente com o crescimento do carnaval resultante de 

uma participação popular cada vez maior e, portanto, de um aumento da 

presença de foliões dos mais variados tipos, brancos, negros, mulatos, etc.  

A associação da bebida ao prazer também é um traço mantido desde as 

primeiras festas que libertavam o espírito para ser possuído por todo e qualquer 

comportamento, fazendo com que Momo conservasse resquícios dos deuses 

Dioniso e Baco com suas festas repletas de danças, músicas e vinhos. Nos 

jornais carnavalescos esses elementos continuam a serem associados ao gozo. O 

vinho é um dos produtos que compõem sete cestas sorteadas como prêmio entre 

os assinantes de O Deus Momo, em 1886. Entre os itens ainda há cerveja.  A 

cachaça é mencionada como uma bebida mais barata, devendo ser consumida 

em tempos de crise, em O Pierrot, de 1892.  

Em 1906, o periódico O Talher é patrocinado por um vinho de mesmo 

nome. A marca é repetida por diversas vezes nos textos: “Quanto mais se bebe 

o vinho Talher, tanto mais vontade se tem de beber” (O TALHER, 1906, p.4). 

Além dele, outros produtos são anunciados. Ganha destaque a Água de Moura, 

vendida como curativo da ressaca, estimulante de apetite e remédio para os 

problemas do estômago. Apesar do exemplo, os efeitos da bebida alcoólica 

praticamente não são tocados. A ressaca só aparece em mais dois casos. A 

bebedeira não é algo que faz mal porque causa prazer, como bem diz O Caiador 

(1895, p.4): “Beber, comer, gosar. – o que mais importa?...”. O Lanceiro (1909, 

p.1) ao transcrever o pensamento de Um Chuva, para quem beber é o maior 

goso do mundo, “Quem não bebe não sabe viver”, confirma o prazer que este 

ato proporciona. 

As ações da folia são tidas como brincadeiras, uma denominação ainda 

presente nos carnavais de hoje. Esta classificação termina por ressaltar, ao 

relembrar a infância, que não deveriam existir cobranças para manifestações de 

seriedade nos momentos da folia. Dançar, seguir o desfile dos clubes, cantar, 
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jogar confetes, tudo isso é brincar. Todos são comportamentos autorizados 

porque as brincadeiras pertencem a Momo e não aos homens. O Bohemio, em 

1900 traz no texto A Brincar...: 

 

Eu receio a Lili (só mandinga!) 
Que me vendo co’as moças folgar, 
Quer levar-me por força a seringa 
A brincar...a brincar...a brincar 
Mas este anno eu preparo a esparella 
Que aqui aponto, a Lili de Avelar: 
Ella pega na minha? Eu na d’ella 
A brincar...a brincar...a brincar  
(O BOHEMIO, 1900, p.1). 
 

A ingenuidade infantil que o verbo brincar possui é quebrada ao serem 

verificadas conotações diferenciadas para a atividade. As brincadeiras da folia 

resultam em prazeres. Acima, o verso faz remissão ao antigo hábito das 

bisnagas que, substituindo as limas-de-cheiro, serviam para jogar água nos 

foliões. O objeto é abordado com enrustido apelo sexual, algo recorrente nas 

edições com a aproximação da chegada do novo século. De 1900 a 1915, ao 

menos um jornal em cada ano trazia o jogo de palavras com sentido conotativo. 

Em 1907, O Empalhador trazia um verso cujo mote era “Tendo a bisnaga na 

mão. Satisfiz meu desejo”. As glosas assinadas por três homens falam do 

encontro com o mesmo número de mulheres, Thereza, Conceição e uma 

gorducha, cujo nome não foi mencionado. A primeira foi rendida com beijos. A 

segunda deixou a bisnaga murcha. E a terceira pegou na bruta. A maneira de 

interpretar isso é jogada aos leitores.  

No ano seguinte, A Revoltosa, em 1908, utilizava uma derivação de 

bisnaga com um sentido diferente do sexual em seu artigo de fundo, intitulado A 

Nossa Plata-Forma: “O tempo é de revoluções, de sorteios, de verdadeiras 

bisnagadas políticas sobre o povo, que tem de fugir vencido ou de chegar o 

seu...pescoço à seringa official” (A REVOLTOSA, 1908, p.1). “Bisnagadas” serve 

para designar como os políticos se aproveitam do povo. O Vasculhador (1910, 

p.3) fala que nas mascaradas o povo esquece as mágoas: “e de bisnaga em 

punho, vae bisnagando a nossa pobre humanidade”. Apesar do instrumento de 

atirar água ser mais utilizado com apelo sexual, nesses exemplos ele surge para 

alertar o povo sobre as explorações de que é alvo. Estranhamente é uma 

alfinetada que provoca a dor, mas ainda possibilita delícias porque é carnaval. A 



 

 67 

bisnaga é utilizada em todas as acepções como instrumento de expurgação que 

induz ao prazer. Este objeto, aliás, serve de título para duas edições de 

periódicos em 1897 e 1915. 

O vocábulo sexo aparece comumente para se referir às mulheres, 

designando para isso a expressão o belo sexo, atualmente em desuso. Às vezes, 

fala-se de sexo gentil, sexo forte, também com a mesma intenção. As mulheres 

ganham muitas homenagens durante os desfiles dos clubes, que preparam até 

mesmo carros específicos para isso. Sexo serve ainda para distinguir o masculino 

do feminino. Contudo, em nenhum dos textos fala-se de práticas sexuais. Ou 

melhor, esse assunto só é tratado de maneira camuflada, como ocorre com o 

trocadilho bisnaga. O Emboca, por exemplo, dá nome a clube carnavalesco e a 

um periódico publicado quatro vezes entre 1904 e 1907. As derivações formadas 

a partir de emboca servem como títulos das seções dos jornais, como ocorre em 

Troça do Emboca, O Emboca, Embocando, que lembram o nome do clube na 

mesma medida em que provocam associações de diferentes sentidos.  

A estratégia de repetir o nome do clube carnavalesco no conteúdo 

acontece na maior parte dos jornais, que têm denominações semelhantes tanto 

para a associação responsável por organizar a folia quanto para os periódicos. 

Tal estratégia favorece a fixação do nome o clube, o que poderia ser importante 

para atrair foliões para ele, ao mesmo tempo em que possibilita uma riqueza 

vocabular ao dar novos significados às palavras. Exemplo notório disso é a 

página cinco de A Vassoura em 1889 (Apêndice A - Figura 9, p.150). Com três 

textos, A Vassoura, As Vassourinhas e Varrendo, os títulos de todos eles fazem 

referência ao nome do Club Carnavalesco Vassourinhas. 

Em Varrendo, varrer não denota simplesmente esta ação que, aqui, é 

sinônimo de criticar as coisas ruins. No primeiro texto A Vassoura, há uma 

original junção entre a vassoura e a influência que ela exerce na vida das 

pessoas. Mais que remover o lixo, a vassoura serve para aliviar os sofrimentos 

causados pelas mazelas sociais, funcionando como jornal, livro, tribuna a tal 

ponto de ser comparada em importância à pena utilizada para assinar 

documentos. A vassoura varre os corações e as faces mascaradas: “A missão dos 

Vassourinhas circunscreve-se ao saneamento geral do typos e factos da êpocha. 

É uma missão tradiccional e de salutares effeitos. Não achais, leitores? Eia, 

vamos! Quem quer limpar-se? (A VASSOURA, 1889, p.5). É assim, dirigindo a 

voz aos leitores, que o texto termina.  
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Outro comportamento que leva ao prazer, a dança geralmente surge 

quando a festa de carnaval é descrita, principalmente quando são comentados os 

desfiles nas ruas ou os bailes fechados realizados nos clubes. A dança é um 

elemento presente na festa, mas fala-se dela quase que secundariamente. 

Primeiro, um casal dança freneticamente no salão. Depois, a dança é contada em 

meio às boas lembranças da folia. Ainda aparece como algo constituinte do 

sentir-se vivo. Os tipos de danças citadas variam de valsas, polcas, pas de 

quatre ao maracatu, sambas, bailado africano, frevo.  Apenas em duas ocasiões, 

dançar é utilizado com confrontação política. No Jornal do Miranda, de 1889, a 

seção Na Sinagoga vem com o verso: 

 

Abrio no dia primeiro 
O baile tão afamado 
Onde nós pagamos tudo 
E só dança deputado 
(JORNAL DO MIRANDA, 1889, p.2). 
   

O texto segue fazendo críticas à situação de Pernambuco que possui 

privilégios nas câmaras, comércio metido a sisudo, baixa produção industrial, 

agricultura falida, pouco interesse nas artes. Os pobres ficam a tremer, enquanto 

os rapazes privilegiados não acham a coisa má, pois continuam a dançar na 

província moribunda. Em 1898, Os Philomomos vêm com o texto Monologo para 

falar do eterno carnaval do povo que aplaude os eleitos: “E é por isso (...) que os 

políticos dançam na corda bamba e trampolim mostrando ao grande mundo 

eleitoral que o direito do passe é exclusivo das camisas engommadas” (OS 

PHILOMOMOS, 1898, p.1). Este periódico compara o cotidiano como se ele fosse 

a folia de todos os dias, em que as opiniões são modificadas recorrentemente, 

fazendo o que era bom ser tido como mau e vice-e-versa. 

Cantar serve de complemento à festa. Do mesmo modo que dançar, 

aparece sempre como uma atitude esperada no carnaval, entretanto, não há 

espaços reservados nos periódicos apenas para abordar isso. É muito comum o 

cantar ou o canto acompanhar as características de folgazão, pessoa 

brincalhona, que gosta de se divertir. Remexer o corpo permite rir, traz alegria e 

causa prazer. Também faz esquecer os pesares da vida. Uma curiosidade é que o 

verbo cantar também serve para anunciar o amanhecer ou significa confusão, 

brigas e grosserias na expressão “o galo canta”. Nas Cançonetas, a maneira 

como são chamadas pequenas canções, aparece com a divisão canto, quase 
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como uma apresentação teatral, indicando onde entra o coro. O Bebé, de 1907, 

apresenta em um pequeno trecho como o cantar está relacionado aos dias de 

Momo, à época da loucura, que deve ser aproveitada: 

 

São os dias do MOMO, ó minha santa! 
Altivo o nosso amor, suspira e canta, 
E nos excita o goso, e a audaz loucura... 
Despreza o siso...a tira-te na troça. 
Vamos brincar pois, em pandega grossa 
Que esta vida não é nada...pouco dura! 
(O BEBÉ, 1907, p. 2). 

 
 

Componente importante do carnaval, a música surge diretamente, quando 

se comenta os hinos dos clubes, as partituras e as letras das músicas; e 

indiretamente quando aponta a criação de bandas e orquestras, inclusive com a 

explicitação dos instrumentos musicais utilizados. A primeira referência a uma 

banda musical aparece em O Caiador, de 1890. Em uma clara ligação aos 

militares, ela recebeu o nome de batalhão da Guarda Nacional dos Caiadores, 

sendo composta igual a uma banda oficial com a prevalência de metais e de 

instrumentos de percussão. O baliza, pessoa que executa manobras artísticas à 

frente do desfile, também havia sido inspirado nos militares.  

Por algum motivo, os jornais carnavalescos sempre se referiam às 

organizações militares. No caso de O Caiador, por exemplo, a listagem com os 

nomes dos sócios do clube carnavalescos será dividida em hierarquias. Em 1891, 

apresenta na seção Batalhão dos Caiadores os membros associados formados 

por diversas “Companhias” constituídas por comandantes, majores, alferes, 

capitães, tenentes, entre outros. O mesmo periódico gosta de nomear suas 

seções, como se elas fossem oficiais. Isso ocorre já na primeira edição do jornal, 

em 1888, com a seção Parte Official, que trazia notícias de delegacias. No ano 

seguinte, em 1889, há a seção Câmara Municipal que imita com comicidade o 

funcionamento desta entidade que teria à frente da presidência “Janjão 

Repolhudo” e como vereador “Cogumelo”. 

Os jornais falariam brevemente de música com a divulgação do repertório 

que seria executado nos dias de carnaval. Aos poucos, os clubes criam hinos 

próprios, colocando as letras deles em folhas impressas. O primeiro a ter essa 

preocupação, mais uma vez, é O Caiador. Em 1890, o mesmo clube apresenta o 

hino que deve ser cantado por todos os seus participantes cuja letra transmite a 
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idéia de riso e prazer no carnaval. Além de revelar a mania de caiar dos 

caiadores, é explicado que o uso de cal é uma maneira de prestar um culto à 

folia, criticar o torpe e encobrir as dores. No coro, há: “Vivemos felizes/A rir a 

folgar/e velhos que somos/somente a caiar” (O CAIADOR, 1890, p.2).  

Um ano depois, O Caiador apresenta na seção Itinerario o percurso do 

clube, aproveitando ainda para anunciar ao final do jornal as músicas a serem 

executadas: “No trajecto, cantará e dançará: Novo Hymno dos Caiadores 

(musica do professor Faustino dos Santos Costa e poesia de Gregorio Junior), 

cada qual come do seu gosto, Palhaçada caiadora, [...]” (O CAIADOR, 1891, p.4). 

Como se percebe, os hinos ainda não eram mantidos de um ano a outro, coisa 

que aconteceria mais à frente. As músicas facilmente seriam misturadas aos 

gritos e barulhos, pois os clubes precisavam atrair a atenção do público, 

conquistando a sua própria torcida com o intuito de mostrar-se forte e rivalizar 

com as outras associações. O passado relacionado à música é lembrado com os 

guizos de Arlequim ao passo em que as castanholas parecem lembrar Momo. Em 

1893, O Ilheo vem com o verso A História do Carnaval!: 

 

Era uma festa brilhante 
Que consistia em prazeres, 
Mas que todos tomavam parte, 
- Creanças, homens, mulheres! 
Todos de traje novo, 
Parecendo um outro povo, 
Davam saltos de alegria! 
Ao som da musica attrahente, 
Era brinquedo innocente, 
Que a humanidade attrahia 
(O ILHEO, 1893, p.4). 

  

A música atraente do exemplo confirma a associação direta à alegria, às 

brincadeiras, a tudo que traga prazer. Talvez, por isso, as exclamações sejam 

tão constantes. Apregoa a edição mais antiga dos jornais carnavalescos, O 

Carnaval (1877, p.1): “Viva o carnaval!”. O Club dos Reporters (1883, p.4) diz: 

“Viva a pilhéria que criva”. Já O Polichinello (1890, p.2) alardeia, para 

demonstrar a importância da própria entidade: “Viva o Club Carnavalesco 

Cavalheiros da Epocha!”. São tantos os vivas, destinados aos mais variados 

propósitos, que os jornais não se esquecerão de clamar a pátria, o progresso, a 

mocidade, a pandega, a galhofa. Da mesma maneira que isso serve para 
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reverberar felicidade, permitiria encobrir qualquer problema como se um grito de 

vivacidade fosse suficiente para provocar o esquecimento das dores.  

No início da I Guerra Mundial, em 1915, O Caiador compara o carnaval a 

um oásis, um verdadeiro armistício em meio aos problemas que vão do 

enfrentamento entre os países a descrenças com as decisões políticas locais. Ao 

final, o texto induz a conclusão de que não adianta se preocupar, aconselhando 

a: “Atirem-se ao frevo, rapazes: nós já sabemos bem o que isso é. E...viva o 

frevo!...” (O CAIADOR, 1915, p.2). A essa altura, o ritmo que identifica o 

carnaval de Pernambuco, em particular do Recife e de Olinda, já estava ligado à 

festa, podendo ser sinônimo de alegria, dança ou música. As suas primeiras 

aparições ocorrem em 1908 um ano depois de o Jornal Pequeno publicar a 

expressão “O Frêvo” para denominar uma música a ser executada no desfile do 

Club Carnavalesco Empalhadores do Feitoza.  

Teles (2000) conta que o termo apareceu em uma nota em que Paula 

Judeu, pseudônimo do jornalista Osvaldo da Silva Almeida, agradecia o convite 

para participar do baile carnavalesco a ser promovido pelo referido clube no 

segundo dia de carnaval. No Jornal Pequeno (1907), publicado no sábado de Zé 

Pereira no Recife, o redator começa o texto comentando a bela ornamentação da 

sede e informando sobre o ensaio geral, ocorrido no dia anterior, encerrado por 

uma passeata para buscar o estandarte da agremiação na casa do sócio 

honorário, o Sr. Alfredo Bezerra. O texto é finalizado com a descrição do 

repertório do Empalhadores do Feitoza:  

 

Marchas – Priminha, Empalhadores, Delícias, Amorosa, O Frêvo, O 
Sol, Dois pensamentos e Luiz Monte, Jose de Lyra, Imprensa, 
Honorárias. Aria – José da Luz; Tango – Pimentão. Agradecemos o 
convite que nos foi endereçado para o baile no 2º dia de carnaval 
(JORNAL PEQUENO, 1907, p.3).     

 

Apesar de o vocábulo frevo só aparecer em 1908 no acervo dos jornais 

carnavalescos, isso não significa que ele não possa ter surgido antes. Nas 

primeiras vezes em que o frevo aparece, ele assume sentidos diferentes. Em O 

Caiador, o frevo vem como sinônimo de reboliço; em A Normalista, com o 

sentido de festa; em O Momo se fala do frevo do Zé Povinho, aparentemente de 

modo preconceituoso; e, por último, em O P.M traz novamente o significado de 

festa. Causa um certo estranhamento verificar que a palavra, nunca antes 

mencionada, tenha sido reproduzida ao mesmo tempo em quatro periódicos. 
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Assim, é possível crer que a sua primeira impressão tenha ocorrido antes deste 

ano, mas provavelmente não sobreviveu à voragem do tempo. Um outro aspecto 

necessário de menção é o aparecimento de textos, antes de 1908, contendo 

alguns elementos que teriam dado origem ao frevo. O Diabo, em 1903, 

comentava sobre os capoeiras, apontado por Oliveira (1971), como os primeiros 

os criadores do passo: 

 

   A CAPOEIRAGEM: 
   Vagabundeam nas ruas  
   Bandos de gentinha armada, 
   Sicarios de profissão 
   Que são a sua facada, 
   Ponto é haver occasião. 
   Não sahe musica nem tropa 
   Que não leva a sua frente 
   A infame malta feroz, 
   Que accommette toda agente 
   Com barbaridade atroz  
   (O DIABO, 1903, p.4). 

 
 

Conforme pode ser verificado, não há nenhuma intenção de velar o 

preconceito com a capoeiragem, que já nesta época parece sair à frente dos 

clubes durante os desfiles carnavalescos, como aponta o sexto verso. Talvez, 

possa estar nesse menosprezo com os costumes das classes populares a 

explicação de uma certa reserva em apresentar o vocabulário das ruas, caso do 

frevo nascido das derivações de “frever” utilizado em lugar de ferver. 

Retrocedendo a 1898, o jornal O Caiador traz uma seção do Novo Dicionário 

Popular. Uma das expressões apresentadas é “De chapéo de sol aberto” para 

dizer “Entrou logo forte, não usou de meias palavras”(O CAIADOR, 1898, p.3).  

Este mesmo significado pode servir para compreender o texto da seção 

Depois da festa, publicado pelo jornal O Nove e Meia, de 1909. Na quarta-feira 

de Cinzas, “De chapeu de sol aberto se exclama; - Diverti-me como o Diabo” (O 

NOVE E MEIA, 1909, p.4). No vocabulário pernambucano chapéu de sol aberto é 

uma expressão utilizada para se referir ao guarda-chuva que remete à 

sombrinha utilizada na atualidade. Não se pode afirmar como uma mesma 

expressão pode ter sido utilizada de maneiras diferentes, mas entre elas deve 

existir uma relação que tornou possível o surgimento dos diferentes significados, 

pois só com o uso, os sentidos podem ser modificados, palavras e expressões 

ganham diferentes conotações e denotações.    
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2.3 O uso dos prazeres nos jornais carnavalescos 

 

Após a apresentação dos exemplos, cabe perguntar que prazeres são 

esses dos jornais carnavalescos? Pelo que foi mostrado, eles parecem decorrer 

do espírito de carnaval, na medida em que esta festa tem de ser comemorada 

com o objetivo de proporcionar boas sensações. No entanto, existem múltiplas 

interpretações de como os prazeres devem ser utilizados pelo homem. Foucault 

(1988), em seus últimos escritos, apontados por muitos pesquisadores como a 

fase em que o teórico se ocupa com a ética e o cuidado de si15, continua a 

demonstrar preocupações em definir a verdade e todas as suas influências. No 

primeiro volume da História da Sexualidade, publicado pela primeira vez em 

1976, como já ocorrera na História da Loucura, em 1961, ele não persegue 

meramente definir os fatos observados, dispondo-os linearmente, mas pretende 

questionar o discurso sobre um determinado assunto. Se antes fora a loucura, 

agora será o sexo.  

Enquanto o senso comum se ocupa em encontrar estratégias para 

incorporar o sexo ao discurso, pondo fim à moralidade, indo de encontro a isso, 

Foucault acreditava que o sexo não era um assunto problemático aos dizeres. 

Provocador, ele revira a interpretação ao apontar a sociedade do período 

moderno como mantenedora de uma devoção em falar do tema como “o 

segredo”, uma condição imposta com a aplicação do tríplice decreto de 

interdição, inexistência e mutismo. A explicação era de que no século XX nunca 

se falou tanto sobre o sexo, jamais ele provocara tanto interesse, contudo, foi 

mantida a preferência de falar dele como algo obscuro.  

Para o filósofo, não se tratava de distinguir o que se diz daquilo que não se 

diz, o importante seria determinar as diferentes maneiras de não dizer. As 

estratégias utilizadas por estas últimas para falar da maneira como o 

convencionado seriam decorrentes da execução de procedimentos para lidar com 

o poder. Dessa forma, desvendar como o discurso sobre o sexo continua a existir 
                                                 
15 Gregolin (2006) classifica as fases de Foucault a partir de três modos de subjetivação 
para compreender o ser humano e a cultura. No primeiro, as preocupações giram em 
torno da história da loucura, da medicina e de campos do saber tratados com temas da 
vida, da linguagem e do trabalho. O segundo é o das “práticas divergentes” com a 
articulação entre os saberes e os poderes. No último, a subjetividade é percebida a partir 
de técnicas em si, com a identificação da governabilidade, orientada em pesquisas sobre 
a sexualidade e a constituição de uma ética e estética de si. Ver GREGOLIN, Maria do 
Rosário. Foucault e Pêcheux na análise do discurso: diálogos e duelos. 2 ed. São 
Carlos: Claraluz, 2006.  
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traria aspectos mais reveladores do que validar a tese de que pouco ou nada se 

fala a respeito dele. 

O problema não deveria estar concentrado na repressão, mas na procura 

de explicações dos motivos pelos quais os homens bradam com tanto orgulho 

serem reprimidos. Ao mesmo tempo em que crêem nisso, promovem uma 

ligação entre o sexo, a revelação da verdade, a inversão da lei do mundo e a 

promessa de felicidade. Tanto é assim que o discurso sobre o sexo continua a ser 

perseguido pela sociedade burguesa, em crescimento desde o século XIX. 

Estando camuflado, sem outra forma de ser mantido, foi conservado pela 

perversão. Esta, entre os diversos modos desenvolvidos ao não dizer, leva ao 

prazer porque é originada de um certo mascaramento do poder. Em outras 

palavras, o sexo exerce poder, assim como os discursos produzidos sobre ele, 

daí o porquê da tentativa de enfraquecê-lo.  

 

Razão geral e tática que parece se impor por si mesma: é somente 
mascarando uma parte importante de si mesmo que o poder é 
tolerável. Seu sucesso está na proporção daquilo que consegue 
ocultar dentre seus mecanismos. [...]. O segredo, para ele não é 
da ordem do abuso, é indispensável ao seu funcionamento 
(FOUCAULT, 1988, p.96). 
  

Os dizeres sexuais continuam. Paradoxalmente, tiveram de assumir uma 

máscara com as feições do segredo. Ao invés de repressão, conservou-se uma 

obstinação em torno dos prazeres, provavelmente porque existem recusas para 

deixar escondido algo que proporciona coisas boas ao corpo e ao espírito. Pelo 

fato de o assunto não aparecer por completo e de não sair da esfera de 

pertencimento do discurso, as indagações de qual lado o sexo está do poder 

continuam sendo expostas. Assim, colocar os dizeres sexuais como se 

pertencessem à esfera do segredo pode servir, ao mesmo tempo, como 

instrumento ou efeito do poder. Ou ainda ser obstáculo, ponto de resistência. 

Sem fixar a preferência de um lado ou outro, deve-se compreender a amplitude 

das controvérsias que os prazeres incitam.   

Santoro (2007) retoma os rumos da teoria de Foucault, apresentando as 

diferentes posições filosóficas sobre os prazeres para os gregos, o povo ao qual o 

filósofo recorreu para alicerçar seu pensamento. De início, deve-se considerar 

que os gregos falavam não só dos prazeres, mas das dores. A razão de um certo 

equilíbrio entre os dois temas contrários pode ser explicada pelas notícias de 
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desastres que acompanhavam todo o tempo antigo, permeado incessantemente 

por epidemias, guerras, violências de todos os tipos. Na visão de Santoro 

(2007), os prazeres ocuparam tanto espaço na filosofia porque conduziam a uma 

alternativa ante as angústias da morte iminente.  

O eixo principal em que se concentram os posicionamentos dos sábios e 

dos filósofos gira ao redor do estabelecimento de limites para o prazer, pois, 

como sempre, a entrega total a ele era considerada perigosa. Os primeiros 

pensadores já propunham atitudes necessárias aos homens para encontrarem o 

equilíbrio. Para isso, o domínio de si e a realização de uma vida feliz eram tidos 

como alternativas. O primeiro incluiria o domínio da mente sobre o ânimo e o 

desejo, vinculando as vontades do espírito, pois o excesso de prazeres corporais 

poderia agir negativamente no espírito, tornando o homem escravo de si e de 

outros. O controle permitiria uma vida feliz ao ter como fonte a sabedoria de 

saber utilizar o prazer na medida certa para não provocar dores. No entanto, ao 

pregar o equilíbrio, os gregos não reprimiam os prazeres por completo. A postura 

dos espartanos, por exemplo, era considerada rigorosa demais. Para os gregos, 

tanta disciplina provocaria comportamentos ainda mais exagerados que aqueles 

decorrentes dos prazeres. 

Posteriormente, de acordo com Santoro (2007), novas concepções seriam 

formuladas. Haveria correntes do naturalismo, como a integração do cosmo 

percebida por Empédocles a partir de elementos díspares como sendo 

constituintes de uma mesma unidade; e também a atomista, do sorridente 

Demócrito, colocando o prazer como uma meta a ser atingida para o estado de 

equilíbrio e, conseqüentemente, a felicidade. Para este o prazer estaria no 

aprendizado da melhor maneira fruir das sensações, que aqui já incluíam até o 

prazer estético das obras de artes, sem deixar de lado os prazeres “mais raros” 

proporcionados pelas festas.  

Sócrates formou discípulos com opiniões bem diferentes. Os opostos eram 

Aristipo, hedonista ao extremo, e Antístenes, que condenava expressamente o 

prazer. Aquele vinha da escola cirenaica, onde a fruição dos prazeres era um 

bem supremo, este pertencia à corrente dos cínicos que considerava mais 

positivo deter a loucura do que manifestar qualquer sentimento de prazer.  

 

Os cínicos ensinavam que nada perturbava e amolecia mais o 
homem do que sentir prazer. Especialmente com as mulheres, 
com quem Antístenes recomendava cautelas especiais: manter 
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relações sexuais apenas com as que se sentissem gratas; ao 
escolher a esposa, saber que a mulher bela é compartida, e a 
mulher feia, padecida; casar-se para ter filhos, buscando uma 
mulher de belo caráter (SANTORO, 2007, p.68). 
 

A partir desse pensamento começam a aparecer como condicionantes dos 

prazeres a virtude e, acima desta, a moral. Com seu método dialético, Sócrates 

define o amor e a paixão em diálogo com Lísias, reproduzido no Fedro de Platão. 

A evidência de que o amor é uma forma de desejo está esboçada com a divisão 

da fisiologia da alma. O desejo dos prazeres seria inato, diferente do desejo de 

se ter o melhor, que deveria ser construído. Quando este último é 

preponderante, é estabelecida uma opinião sensata decorrente da temperança. 

Quando o desejo inato é maior, apresenta-se a desmedida, manifestada pela 

gula, alcoolismo, paixão. Por isso, o amor não seria resultado do desejo do 

prazer, mas do desejo do melhor. Depois disso, as discussões seguem com a 

identificação cada vez maior de como encontrar os limites de aproximação e de 

distanciamento que os homens deveriam possuir em torno dos prazeres. 

Com isso, pode-se acreditar que os jornais carnavalescos mantêm o 

segredo preconizado ao discurso sobre o sexo com o constante aparecimento dos 

não dizeres, manifestados, por exemplo, pelos duplos sentidos, que utilizam 

associações nada ingênuas para contar comportamentos inaceitáveis de acordo 

com as regras sociais, como o relacionamento de primos. Outra constatação é 

que nos periódicos os prazeres não estão vinculados somente ao sexo, pois se 

fala dele preponderantemente como uma forma de aproveitar a vida. Se não é 

dito que os prazeres são uma necessidade de todos os dias, deixa-se claro, 

contudo, que eles devem estar nos dias de carnaval.  

Como os prazeres devem se manifestar na folia não é algo discutido nos 

textos. As explicações não vão além da justificativa de que eles têm a obrigação 

de existir porque é carnaval. No entanto, é possível encontrar limitações 

impostas. Os jornais carnavalescos, ao apresentarem os prazeres de outros, 

particularmente dos políticos, como decorrentes da extorsão de benefícios, 

parecem querer incitar opiniões críticas dos leitores. E isso, na medida em que 

lembra a moral, termina por impor limites. O prazer conquistado com a riqueza 

dos dividendos públicos era descrito não para incentivar a prática dele por todos, 

mas para provocar indignação. Ainda que, indiretamente, os jornais convoquem 

a necessidade de controle dos prazeres requisitando, em certo sentido, a 
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existência de limites ao sentir prazer, isso não ocorre da mesma forma como é 

apregoado pelos filósofos gregos, pois não decorre da ação do homem sobre si 

próprio. Aparentemente, os jornais incentivavam o uso dos prazeres pela sua 

simples obtenção. Contudo, não se aprofundavam nas descrições deles nem dos 

efeitos que poderiam causar. Aproveitando as idéias de Foucault, o discurso está 

constituído por forças que não permitem todo e qualquer falar. O uso dos 

prazeres nos periódicos da folia era determinado por essas forças, melhor 

dizendo, é resultado do confronto entre elas.  

  

2.4 Conformação de regularidades enunciativas: o poder da folia 
 
 

Se Foucault (1996) colocava a segregação da loucura, a palavra proibida e 

a vontade de verdade como as três grandes possibilidades do sistema de 

exclusão do discurso, preferiu-se começar trazendo as visões sobre os discursos 

dos loucos, já que os jornais carnavalescos alardeavam ser a folia um tempo da 

loucura. Foi percebido que os loucos existem basicamente por causa da chegada 

de Momo. Os homens são excluídos da capacidade de reproduzir os discursos dos 

seres sem razão, provavelmente, porque no carnaval não deveria haver os 

loucos patológicos, mas os normais que se passam por loucos.  

Para o autor, os sistemas de exclusão do discurso funcionam na 

exterioridade, ou seja, estão a todo o momento sendo confrontados com os 

poderes, prevalecendo aqueles que exercem mais força. Os poderes se 

diferenciariam dos procedimentos internos que tentam manter o discurso do 

mesmo. Vários procedimentos internos podem ser vislumbrados nos periódicos. 

Foucault (1996) coloca o exemplo do comentário, que tem como princípio a 

manutenção de fórmulas enunciativas dentro de um padrão aceito de coerência, 

sendo constituído pela repetição.  

A todo o momento, os jornais carnavalescos comentam como o carnaval 

deve ser comemorado, como se houvesse uma seqüência exata para fazer isso 

em consonância a um padrão mantido pela repetição. Quando os jornais 

determinam os dias certos para a loucura aparecer e como a alegria deve ser 

aproveitada da melhor forma, tudo isso sem esquecerem a obrigação do prazer, 

mobilizam o discurso em torno da invariância. Dessa forma, os enunciados não 

estão livres. Eles decorrem de forças que impõem um direcionamento ao 

discurso. 
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As forças são exercidas por meio de poderes que, uma vez agrupados em 

torno de uma unidade, terminam por criar um ordenamento ao discurso. 

Evidentemente, o entendimento disso na perspectiva foucaultiana não está 

relacionado a algo acabado, mas a uma unidade possível dentro do 

inacabamento. Dessa maneira, na medida em que jornais carnavalescos parecem 

controlar os enunciados que eles colocam em torno da ordem do discurso, deve-

se refletir sobre qual o sentido do discurso formado.  

Até agora, elementos que seriam inesperados na imprensa da folia 

aparecem. O fato de os periódicos imporem limites aos prazeres chama a 

atenção. O mesmo ocorre na presença de elementos militares no modo como os 

clubes carnavalescos estão organizados, isso sem que seja utilizada qualquer 

estratégia de comicidade. Parecia que o discurso dos jornais carnavalescos não 

possuía a despreocupação desejada no carnaval. Ao contrário, eles pareciam 

estar sempre tolhidos, mesmo quando manifestavam algum posicionamento 

crítico ou mobilizavam todas as coisas boas que a festa poderia trazer.  

De acordo com Foucault (1996), também estariam na engrenagem dos 

procedimentos internos da invariância os princípios de classificação, distribuição 

e ordenação das disciplinas. Os conhecimentos científicos, ao funcionarem por 

meio de regras, impediriam a formulação de novas proposições. Porém, nos 

jornais carnavalescos, ainda que apareçam textos sobre médicos, remédios e até 

receitas para curar doenças, eles não servem exatamente a uma disciplina. Em 

1877, em O Carnaval, a seção Agua, meu netinho... aconselha, com um viés 

humorístico, às grávidas a tomarem água fria para darem à luz sem dor a um 

bebê saudável. Ainda, sempre quando se fala da solução de um problema, diz-se 

que já há um remédio. Assim, não se perde nunca a oportunidade de citar um 

doutor ou de revelar a cura de alguma enfermidade, como a anunciada pelo O 

Philocritico (1921, p.3): “As enxaquecas do Salustiano que o mesmo cura com 

óleo de côco”.  

A presença de assuntos relacionados a um saber especializado, científico 

como o da Medicina, em contextos distantes da rigidez da produção de 

conhecimento, demonstra a força que as ciências manifestam no discurso. Neste 

caso, a força é exercida na exterioridade, visto que ela interfere na escolha 

temática, na ordem do discurso. Apesar de não ser colocado explicitamente por 

Foucault (1996), acredita-se que os procedimentos de exclusão, exercidos na 

exterioridade, e os procedimentos de manutenção do mesmo, mantidos na 
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MUDANÇA REGULARIDADE 
ENUNCIATIVA 

TROCA DE POSITIVIDADE 
(Saber) 

interioridade, estão vinculados uns aos outros. Na medida em que uma força 

influencia a abordagem de determinado tema, a tendência é que ela seja 

conservada no discurso com a manutenção do mesmo, o que permite reconhecer 

certas regularidades enunciativas.  

A transcrição de exemplos dos jornais carnavalescos permitiu a percepção 

de que certas características são conservadas na maioria deles. Até agora, pode-

se dispor que os enunciados sobre a loucura, a alegria, o prazer são mantidos. 

Textos que mobilizam algum dos três ou todos esses pontos estão presentes em 

todo o período analisado. Mas, eles podem estar unidos a uma mesma categoria? 

Aparentemente, sim. Antes da resposta definitiva, serão apresentadas outras 

considerações.   

 

Diagrama 2 – Domínio discursivo analisado 
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3 A UTILIZAÇÃO DA PALAVRA PROIBIDA 
 
 
3.1 A falsa liberdade dos enunciados da folia 
 
 

Quando chega o carnaval, o pensamento mais propagado por todos os 

foliões é a possibilidade de cada um agir como quer sem que isso desencadeie 

estranhamentos nem preocupações sobre possíveis desvios de comportamento. 

A utilização de fantasias, máscaras e adereços que transformem a aparência do 

corpo físico é uma das atitudes comuns nessa época do ano. Ser um alguém 

diferente depende ainda da incorporação de trejeitos. Um tom de voz acima do 

normal, uma expressão facial apropriada, o uso de um vocabulário diferenciado, 

tudo é pensado para a transformação perfeita no personagem escolhido. A 

vibração em assumir outra identidade tem como justificativa o fato de a folia ser 

um momento de liberdade fortuita. Deve-se, portanto, aproveitá-la. 

Os jornais carnavalescos utilizam o ser livre como um dos elementos 

constituintes do discurso da folia retirando daí duas vantagens. A primeira é 

incentivar maior participação de foliões no carnaval, complementando a 

argumentação revelada no capítulo anterior. Assim, a loucura, o prazer, a 

alegria, o riso, devem ser aproveitados sem culpa porque há liberdade. Por causa 

dela, seria possível crer no abrandamento das normas sociais sempre impositivas 

dos bons modos. A segunda vantagem da liberdade está relacionada a uma 

maior abertura para escolha dos temas e abordagens dos textos. É isso que os 

jornais garantem possuir. Como demonstração de não serem intimidados por 

nada, eles lançam os mais diversos tipos de críticas, dos desmandos políticos a 

fofocas sobre os clubes carnavalescos rivais. 

No texto Coizas Insoportaveis (A VASSOURA, 1889, p.4) são listados fatos 

que incomodam o jornal, a maior parte ligados à Igreja e à política, alguns deles: 

“Os presentes que recebe o Padre Chafarica, de certa parte”, “Os olhos do fiscal 

do Recife”, “O Caixão do lixo do Estado só conter casca de ovos”. É notória a 

condenação dos membros da Igreja que, em contradição ao apregoado pela 

religião, estavam interessados na posse de bens materiais. Os olhos dos fiscais 

estão listados porque os fiscais, provavelmente, dependendo dos benefícios a 

serem recebidos, aplicavam medidas bem diferenciadas para a cobrança dos 

impostos. Não se sabe ao certo a que o jornal se referia quando relata ser o 

caixão de lixo repleto de cascas de ovos. Em uma interpretação literal, poderia 
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ser uma conseqüência dos altos preços praticados nas vendas de carnes, o que 

fazia aumentar o consumo de ovos. Caso a frase seja pensada como uma figura 

de linguagem, ela pode ter outras associações, como a de considerar os 

componentes do Estado como “galinhas”. Esta denominação pode estar vinculada 

à compreensão de que estes homens públicos fazem barulho e também pode 

servir para “pessoas volúveis que se entregam com facilidade; e ainda fracas, 

covardes e medrosas” (FERREIRA, 1986, p.831). 

Em um primeiro momento, os periódicos, salvas exceções, não gostavam 

de mencionar outros clubes carnavalescos e quando o faziam era para rivalizar 

com eles. O último texto publicado por O Ilhéo, em 1893, foi o Avizo, com o qual 

alertava o público sobre a existência de um clube carnavalesco à semelhança do 

Canna Verde, órgão mantenedor do jornal. O clube insurgente teria o nome de 

Fadistas e, para a revolta de O Ilhéo, também utilizava fados nos desfiles, daí ser 

chamado de imitador. Já O Caiador (1891, p.2) destacará Nas cousas que 

precisam de caiação “...a pose do Club 22”. Como não foram encontradas 

referências à associação carnavalesca citada, possivelmente, o texto queria fazer 

menção ao Club 33, este sim bastante famoso à época, cujo nome intitulava 

também um jornal.  

Em 1893, será a vez do Club 33 alfinetar O Caiador. Em texto estruturado 

como um diálogo entre um casal, o homem diz: “Se eu fosse mais moço não 

queria ser caiador” (CLUB 33, 1893, p.4). A mulher retruca: “Ias ser do Trinta e 

trez que sabem manejar com a vara e também pincel na mão” (CLUB 33, 1893, 

p.4). O pincel era um dos instrumentos que os caiadores diziam utilizar, em uma 

associação à atividade de caiar. Os redatores se aproveitavam, assim como 

ocorre com objetos como a broxa, dos trocadilhos e metáforas que poderiam ser 

compostos com o uso de palavras que, ora poderiam fazer referência ao nome do 

clube, ora poderiam trazer conotações, como por exemplo, as sexuais.  

Quando os sócios do Club 33 garantem usar a vara e o pincel ao mesmo 

tempo, eles fazem isso para convocar uma superioridade ante aos caiadores. 

Menos de uma década à frente, O Estrella (1900, p.4) relembrava o carnaval do 

ano anterior que “poderia ter sido muito melhor si não fosse um principio de 

conflicto entre os Clubs Caiadores e Quitandeiras”. Como se vê, o clima não era 

muito amistoso entre os clubes carnavalescos. As divergências entre eles são 

mantidas nas ruas, reverberando até nos periódicos. Como os times de futebol, 

os clubes carnavalescos ansiavam por grandes torcidas para aplaudi-los.  
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Embora possam ser observadas nas diferentes seções dos jornais, as 

vantagens da liberdade geralmente são discutidas no artigo de fundo, pois nesse 

espaço são defendidos, com maior clareza, os posicionamentos editoriais. Nos 

demais textos, a liberdade surge de maneira indireta como forma de ressaltar a 

autorização momesca para fazer tudo sem interrupções. Em 1881, a edição de O 

Carnaval é um bom exemplo de como os jornais carnavalescos pensavam a 

liberdade. O texto em verso, que recebe o mesmo nome do periódico, inicia da 

seguinte maneira: 

 

Sou a propria liberdade 
E tendo a idade da terra 
Oppondo à tristeza a guerra 
Da alegria e do prazer! 
Os annos passam debalde 
Por sobre est’alma patente, 
A mocidade ridente 
Não pode em mim fenecer 
(O CARNAVAL, 1881, p.1).  
 

É Momo quem assume a função narrativa em primeira pessoa para 

anunciar os dias de seu reinado. Na continuação das estrofes, garante ser nesta 

época que a humanidade enlouquece, o riso aparece, todos se embebedam. 

Além desses assuntos já esperados, apresenta outros diferenciais para o 

carnaval. Um deles é a quebra das hierarquias, com o pobre fingindo-se de rico e 

o rico fingindo-se de pobre16. O narrador garante odiar as divisões sociais, 

demonstrando satisfação pela folia deixar um sapateiro virar cavaleiro. O 

rechaçamento de atitudes continua ao criticar os políticos, tanto os 

conservadores quanto os liberais17, que estariam preocupados não com o destino 

do país, mas em tratar bem da própria “pança”. Para completar, O Carnaval 

malogra a imprensa de aluguel, os jornalistas que nem anúncios sabem fazer, os 

conselheiros que só prestam serviços tirando proveito pessoal e, por último, os 

costumes depravados “quer de homem, quer de mulher”.  

A partir do texto acima alguns questionamentos merecem ser feitos. Se a 

liberdade permite fazer tudo, por que fiscalizar os comportamentos depravados? 

                                                 
16 Como se vê, esta visão antecipa um dos aspectos fundamentais da teoria da 
carnavalização de Mikhail Bakhtin, para quem a quebra das separações entre as classes 
sociais abre novas alternativas para o funcionamento do discurso compreendido como 
um processo dialógico.     
17 Quando o texto foi escrito, no final do período monárquico, essas eram as duas 
principais correntes políticas em atuação no Brasil. Uma era oponente da outra. 
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Invertendo a mesma lógica, se é possível fazer tudo, por que não criticar os 

comportamentos depravados? No material analisado, o segundo pensamento 

será dominante. Quando falam em liberdade, os periódicos exaltam o espírito 

atípico da festa, uma vez que nela estariam presentes todos os componentes 

necessários à felicidade, muitos dos quais não acessíveis nos dias comuns. No 

entanto, o uso da mesma liberdade autoriza os jornais a lançarem um olhar 

aparentemente incontrolado para criticar coisas em desconformidade com aquilo 

que lhes pareçam distantes do certo, do correto. Os julgamentos são 

apresentados com pouca ou nenhuma vergonha de serem expostos. Nunca são 

vistos como incoerentes com as características do carnaval ressaltadas por eles 

mesmos.  

Os enunciados que enfatizam a liberdade aparecem lado a lado, por vezes 

em um mesmo texto, dos enunciados que falam mal de atitudes de pessoas não 

necessariamente conhecidas de todos. Quando são públicas, os redatores dão 

indícios de quem elas sejam com inserção da primeira letra do nome, algum 

apelido, uma descrição eficiente, ou as citam nominalmente, caso de políticos, 

padres, personalidades de importância nos clubes carnavalescos. As reclamações 

também são feitas sem revelar, em todos os casos, a identidade de quem 

praticou a atitude condenada. Em muitas ocasiões, as críticas são genéricas, 

podendo ser dirigidas a muitas pessoas. Geralmente, estão relacionadas a 

comportamentos recorrentes, mas, assim mesmo, tidos como inapropriados, 

como moças que namoram às escondidas ou políticos que mudam de 

posicionamento a cada troca de cargos de forma a sempre se beneficiarem.  

O Caiador, apresentado anteriormente como o periódico com maior 

número de edições conservadas, também se destaca pela criticidade. Do 

primeiro exemplar, em 1888, ao último, em 1915, não perderá a capacidade de 

discorrer, utilizando o cômico, sobre os hábitos da população do Recife. Em 

1890, o texto Dizem... demonstra o estilo da escrita sempre permeada por 

traços de ironia, que fala sobre algo sem ter de assumir a autoria. De acordo 

com Maingueneau (1997) essa estratégia se manifesta pela ambigüidade com 

um recado dirigido ao menos a dois destinatários, aquele que é alvo da crítica e 

aquele que é “alertado” sobre um comportamento ou idéia. Semelhante a uma 

coluna, o espaço do texto do referido O Caiador é constituído por sete assuntos 

diferentes sempre encerrados por um comentário que discorda da notícia 

enunciada. Todos os alvos das críticas são identificados. Para exemplificar, os 
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três pontos do título são completados da seguinte forma: “...que o Snr. de 

Gaypió quer tomar postura para mostrar que é brabo! Fecha a porta gente!” (O 

CAIADOR, 1890, p.4). A interpretação final deste trecho tem conotação risível. 

Identificada a ironia, pode-se inferir que as ameaças de Gaypió não deveriam 

amedrontar ninguém. Como destinatários, haveria o próprio Gaypió e todos os 

leitores que recebem a informação do comportamento prometido por este 

homem. Neste último caso, as pessoas, além de serem informadas, são 

induzidas a perceberem o ridículo da ameaça de Gaypió cuja brabeza, na 

verdade, parecia não ser nem um pouco temida. 

A ironia é apontada por Brait (1996) como uma escolha de enfoque 

decorrente de um conjunto de procedimentos discursivos, que podem aparecer, 

intencionalmente ou não, nos mais diversos tipos de textos. O efeito humorístico 

resultaria da forma de abordagem dos valores sociais, culturais e morais 

realizada por meio do deslocamento dos filtros que interrompem os dizeres. 

Quando isso ocorre, há uma dessacralização daquilo que é escolhido ao discurso 

e, por isso, surge o efeito humorístico. Para a autora, essa manifestação que 

possuiria três conseqüências, pode tanto: “revelar a agressão a instituições 

vigentes, quanto aspectos encobertos por discursos oficiais, cristalizados ou tidos 

como sérios. Mas também podem confirmar, transmitir ou instaurar 

preconceitos” (BRAIT, 1996, p.15).  

Como prova de manifestação dos dois primeiros pontos mencionados 

acima, os jornais carnavalescos utilizam a liberdade de imprensa para se 

contraporem aos periódicos diários. Ao passo em que veiculam novos sentidos 

aos discursos oficiais, principalmente os da política, eles podem gerar 

agressividade a partir do olhar negativo com que passam a enxergar as 

instituições, descaracterizando a seriedade que os integrantes dos órgãos oficiais 

garantem possuir. É interessante verificar que os periódicos de carnaval se 

consideram representantes do jornalismo, verdadeiros expoentes da liberdade de 

imprensa, portanto, sem cabresto para fazerem revelações. Desta vez, será feita 

remissão ao texto Bem estar veiculado pelo O Caiador, de 1898. Composto por 

seis estrofes, ele começa com elogios ao país que parecia estar às mil 

maravilhas, porém, os relatos que se seguem confirmam o contrário disso. O 

cambio em alta, aumento nos subsídios, a política da “bicharia”, preços 

exorbitantes dos alimentos, são mostrados como pertencentes ao mundo perfeito 

com a notória intenção de servirem como denúncia irônica. Na quarta estrofe: 
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A – fome – já não existe, 
Estado de sitio não ha, 
Liberdade – de imprensa  
Cada um – pode gosmar 
(O CAIADOR, 1898, p.3).  

 
 

Daí pode-se apreender que a liberdade de imprensa alardeada por todos 

não passa de algo dito da boca para fora, que escapa por ser escorregadia. 

Provavelmente por causa disso, foi feita analogia a uma gosma, como se todos 

pudessem dizer, ainda falsamente, que possuem liberdade de imprensa. Mas, 

sendo mentira, fatalmente será descoberta e denunciada como faziam os 

periódicos da folia. Essa não será a primeira vez que a imprensa diária será tida 

como conivente com os políticos, acrítica, que vive em um mundo de fantasia. 

Quando se fala da imprensa, os jornais carnavalescos referem-se, em geral, a 

Pernambuco. Nem sempre são citados os nomes das folhas, mas alguns dos que 

aparecem são: Diario de Pernambuco, Província, Gazeta da Tarde, Cidade, 

Lanterna Mágica, Leão do Norte, Commercio18. 

Em 1890, A Influenza em seu Editorial não poupa críticas ao jornalismo de 

então. Os jornalistas são tidos como jovens, mal nascidos, que empinam o nariz, 

mesmo só contando bobagens. Em uma linguagem que convoca a participação 

dos leitores com uso de perguntas, desenvolve o argumento de que ninguém 

gostaria de ver estampados nas folhas dos diários os interesses particulares dos 

jornalistas que negociam cargos para atenderem as suas ambições. Na 

seqüência, o jornal intercala referências a periódicos do cotidiano com algumas 

atitudes que seriam cometidas por eles, como idolatrar padres; incitar o povo 

contra a polícia, somente para os burgueses retirarem proveito posterior; 

escrever textos que, com mandos e desmandos, enganam a todos. Diferente 

desses comportamentos, A Influenza confirma aspirar apenas a um copo de 

cerveja e continua: 

 

[...] nós que não temos em mira a faca que decepa o pedacinho da 
isca orçamentaria, nós, puros e castos como todos os republicanos 
de largos e patrioticos estomagos; nós enfim que nem ao menos 
esperamos ir a Constituinte, declaramos em alto e bom som, que a 
Influenza não vai servir de acicate aos ilhaes de quem quer que 

                                                 
18 Para saber sobre esses jornais sobre a história dos impressos de Pernambuco ver 
NASCIMENTO, L. História de imprensa de Pernambuco (1821-1954). Recife: UFPE, 
1966. 2v.  
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seja. [...]. nós não fazemos política, não somos despeitados, não 
visamos interesses nem comemos as rendas do Estado porque não 
precisamos d’ellas” (A INFLUENZA, 1890, p.1).  

 

Para mostrar a direção de seu posicionamento, o jornal carnavalesco se 

contrapõe aos comportamentos usuais nas folhas diárias. Essa tendência de 

negar as práticas do jornalismo corrente será corriqueira na imprensa da folia, 

assim como se fará questão de exaltar a liberdade, a todo instante, fazendo 

remissão a como neutralidade e a imparcialidade, prometidas pelos jornais, não 

se incorporavam à prática. Provocativo, O Philomomo, de 1897, será definido 

como “Neutrissimo”, característica completada com o subtítulo “Cheio de 

imparcialidade e de...artigos”. Em 1892, O Caiador coloca ser do governo, mas 

do governo carnavalesco que não tem sede de poder. O Polichinelo, de 1895, 

garante servir de advogado dos bons e acusador dos maus. Para O Vasculhador, 

de 1890, a época das idéias livres deve servir para tudo ser “vasculhado”, 

vocábulo utilizado com o sentido de demonstrar que o jornal possui espaço para 

falar sobre qualquer coisa, de investigar e de tornar públicos comportamentos 

inadequados. Com semelhante uso de palavras, na seção Todos Caiam..., O 

Caiador (1890, p.2) trará “caia a imprensa diaria a paciencia dos leitores quando 

lhes dá intempestivas transcripções”.  

Mesmo executados com humor, os exemplos parecem desejar desconstruir 

a imagem de seriedade dos jornais diários, ao colocarem em xeque as 

controversas atitudes tomadas por estes, fruto de maus hábitos. Até a primeira 

década do século XX, a imprensa de carnaval tratará a imprensa do cotidiano 

quase como um problema sem solução. O Polychinello, de 1893, destaca no 

versinho Imprensa como o Diario, o ainda hoje publicado Diario de Pernambuco, 

atua em favor da conservação de sua posição sempre ao lado do governo. Para o 

redator que assina como Manoel Arão, nesta vida tudo pode mudar, menos o 

Diario. Com descarada ironia, destaca isso como uma característica dos 

princípios mantidos pelo caráter: 

 

Tem firmeza de principio! 
Tem adhesão firme e sincera! 
Nunca deixou o governo 
Desde a mais remota era... 
 
Tem um norma o Diario 
De constante proceder; 
Viver junto de quem vive, 
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Fugir de quem vai morrer!” 
(O POLYCHINELLO, 1893, p.3). 
  

A idolatria pela liberdade de imprensa pode ser explicada pela existência 

de uma certa independência nos jornais carnavalescos. Como em geral, seriam 

publicados apenas uma vez ao ano não sofriam as mesmas imposições dos 

periódicos de todos os dias. Tanto quanto o carnaval, a imprensa carnavalesca, 

talvez por conter em si mesma a inquietude do passageiro, aproveita para 

propagar a sua diferença entre os demais, em um jogo promovido a partir da 

alternativa de ter a capacidade de poder ser diferente. Sobre esse assunto, O 

Piparote, em 1888, diz: 

 

Aqui, porem, dispondo de toda franqueza, pois não temos as iras 
dos assignantes a temer nem os escrupulos do edictor, seremos 
sinceros e justiceiros. E é assim que a imprensa livre deve ser...ao 
menos uma vez cada anno (O PIPAROTE, 1888, p.1). 
   

Em uma metáfora, o mascaramento também é um condicionante dos 

periódicos dedicados a Momo. Eles são jornais porque o tempo é de carnaval. O 

Janota (1896, p.2) apresenta-se como tendo “vestido a casca especial da 

imprensa”. A circulação em um período específico, em que os comportamentos 

poderiam ser justificados como brincadeira, deve ter favorecido a tendência de 

compor um discurso com a pretensão de se diferenciar da grande imprensa. Isso 

era o que muitos deles prometiam. Muitas vezes denominado como pertencente 

à pequena imprensa, o discurso dos jornais carnavalescos era composto pela 

apresentação de divergências com a grande imprensa, que utilizavam como 

modelo. 

Apesar de não ser o objetivo desta pesquisa, deve-se adentrar aqui em 

dois conceitos importantes nas discussões da Análise do Discurso (AD) e 

interessantes neste momento para entender o funcionamento dos enunciados no 

material analisado. Ao utilizar elementos de outros textos, os jornais 

carnavalescos fazem uso da intertextualidade19. Para Fiorin (1994), a 

                                                 
19 Não se faz aqui uma leitura da interdiscursividade que poderia ser aproximada à 
heterogeneidade constitutiva, um princípio fundamental da Análise do Discurso, quando 
apresenta como incontestável a noção de que cada discurso é integralmente 
interdiscurso. Neste trabalho não é discutida a interdiscursividade neste nível quase 
relativo à essência do discurso, à sua realidade mais primitiva. Aborda-se o interdiscurso 
de forma a apreendê-lo pela observação de aspectos presentes em mais de um suporte - 
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incorporação de um texto em outro propicia à produção resultante assumir um 

sentido diferente daquele que lhe serviu de modelo. Quando há 

intertextualidade, implicitamente existe também interdiscursividade com a 

incorporação de percursos figurativos e temáticos de um discurso em outro. 

Assim, a crítica dos jornais carnavalescos aos periódicos do cotidiano faz com 

que os primeiros estejam interligados discursivamente aos segundos. Na prática, 

isso permite que os jornais de carnaval, apesar desejosos do exercício da 

diferença, não consigam romper discursivamente com os jornais diários. Já a 

forma como os enunciados se manifestam é calcada na diferença, pois eles 

possuem diferentes condições de formação.  

A apresentação feita por Discini (2005), ao colocar a paródia e a 

estilização como exemplos da intertextualidade, também é útil para a análise 

deste estudo. Segundo a autora, quando o objeto que serve de inspiração a um 

discurso é identificado mesmo sem existir menção explícita dele, existe 

heterogeneidade mostrada não marcada. Para ilustrar, isso é o que acontece 

quando elementos de uma obra de arte reconhecida universalmente são 

utilizados em um anúncio publicitário. Ainda que não sejam citados a autoria e o 

nome da obra, o público-alvo da publicidade certamente saberá apreender a 

referência de maneira satisfatória à compreensão da mensagem. Deve-se 

lembrar que, quando o objeto ao qual se faz declarada referência é apresentado, 

fala-se em heterogeneidade constitutiva marcada. Ao terem seções idênticas às 

folhas diárias, como as referidas no capítulo inicial, os jornais carnavalescos 

realizariam a princípio este último tipo de heterogeneidade. De fato, ela parece 

ser comprovada quando os textos de cada seção são colocados sem variação 

discursiva, com o mesmo tipo de estrutura e de conteúdo, sem terem o objetivo 

de induzirem novos sentidos. Por outro lado, quando os textos são semelhantes 

a outros em termos de estrutura, porém são construídos de forma a possuírem 

novos sentidos discursivos, haveria, então, a heterogeneidade constitutiva 

mostrada não marcada, pois a referência a um outro discurso é reconhecida, 

embora eles tenham a intenção de variar os sentidos. Dada à subversão 

executada para enfatizar a inadequação entre tons, este tipo de heterogeneidade 

                                                                                                                                                         
verbal ou não, algo capaz de ser encontrado na materialidade desde a escolha temática e 
a definição de uma estrutura a ser seguida.  
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decorre da criatividade permitida pela linguagem. Como exemplos dela, há a 

paródia e a estilização, que também aparecem nos periódicos analisados. 

A idolatria pela liberdade de imprensa nos jornais carnavalescos 

corresponde à fase vivida pelo Brasil, ao menos no final do século XIX. A 

movimentação que culminou na proclamação da República trouxe, ainda que 

tardiamente, a vontade de implantar no país a ideologia positivista, tendo em 

vista os dispositivos da modernidade visando à evolução, ao crescimento e ao 

desenvolvimento, já aparentes em certa medida um século antes na Revolução 

Francesa, em 178920. O lema “Liberdade, Igualdade e Fraternidade!” é lembrado 

pelos periódicos de carnaval para alertar sobre a desconformidade que estava 

sendo vista localmente. O Caiador (1896, p.3) questiona-se sobre a liberdade e a 

igualdade, “Quem nisto nunca pensou?”, mas conclui com a afirmativa de que o 

mundo está furado, pois nada disso é verificado. Dessa forma, os jornais 

carnavalescos ressaltam como ideais o lema outrora publicizado pelo movimento 

francês.  

A possibilidade de melhoria para o país recém-implantado está aliada à 

civilidade que deveria ser perseguida a todo custo. No entanto, reconhece-se que 

ainda falta muito para a província e, posteriormente, Estado de Pernambuco 

chegar ao padrão europeu. Dada a dissonância com o que já era encontrado há 

tempos na Europa não é difícil explicar por que são tantos os motivos para as 

críticas. O Piparote, veiculado em 1909, encontra nos “typos bestiaes da nossa 

terra” uma das causas do baixo desenvolvimento da cidade: 

 

A evolução das artes, das sciencias, o amor pelas lettras e o 
desenvolvimento das diversões populares, tudo enfim deve 
movimentar-se e evoluir para o mais alto gráo civilidade e de 
adiantamento. Infelizmente existem n’esta terra typos tão 
pequenos [...] (O Piparote, 1906: 2). 
  

Ainda sobre a liberdade de imprensa, um fator deve ser ressaltado. Se os 

ares da Revolução Francesa chegaram até Pernambuco, os valores que 

asseguraram a manifestação de pensamento como pertencente aos direitos 

humanos não poderiam ter sido esquecidos. A liberdade de expressão estava 

garantida, precisamente no artigo 11, como um dos direitos mais preciosos na 

                                                 
20 Ver BONFIM, Manuel. O Brasil Nação. Rio de Janeiro: Record, 1998. p.504. 
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Declaração de Direitos do Homem e dos Cidadãos21, documento que alcançou 

importância universal. Como foi dito, os jornais do carnaval questionavam a 

prática dos jornais diários que, de acordo com os exemplos da imprensa da folia, 

estavam à vontade apenas para falar sobre determinados assuntos, aqueles que 

garantiam a manutenção de privilégios. Ao denunciar isso, a imprensa da folia 

poderia querer seguir o exemplo dos franceses.  

De acordo com Brigs & Burke (2004), a Revolução Francesa estimulou o 

desenvolvimento da comunicação, pois, devido aos altos índices de 

analfabetismo durante o reinado de Luiz XVI e Maria Antonieta, novos métodos 

de transmissão de informações tiveram de ser criados, particularmente da 

comunicação oral e da comunicação visual. Por causa disso, os autores defendem 

que o movimento de 1789 “foi tanto causa quanto conseqüência da participação 

de mídia” (BRIGS & BURKE, 2004, p.104). Entretanto, apesar de tratarem o 

ocorrido na França com reverência, os jornais carnavalescos não tentariam se 

aproveitar do poder de difusão do meio de comunicação impresso para 

realizarem algo semelhante no Brasil. As críticas, ainda que muito presentes, não 

eram feitas para apresentarem algum tipo de proposta tendo em vista a defesa 

de direitos, visando à melhoria das condições sociais. Os jornais carnavalescos 

deixam transparecer uma preocupação maior em como o carnaval deve ser 

comemorado, ainda que também encontrem espaço para as críticas. 

 
3.2 Ridendo Castigat Mores: “a rir castigam-se os costumes” 
 
 

O riso para Foucault (2002) é um reflexo originado da impossibilidade de 

se recorrer ao pensamento racional. Melhor definido, resulta da aceitação da 

falta de uso da razão ou ainda da utilização de uma razão distorcida, não 

condizente com o estabelecido socialmente. Ele chega a essa definição ao 

perceber em um texto do escritor argentino Jorge Luís Borges uma disparidade 

entre as categorias definidas cientificamente para o ordenamento dos animais e 

aquelas criadas através da imaginação22. Após ser tomado por uma mistura de 

                                                 
21 O texto da Declaração de Direitos do Homem e dos Cidadãos está disponível, com 
comentários em: http://www.triplov.com/ista/cadernos/cad_06/toldy_03.htm. Acessado 
em 10 de setembro de 2008. 
22 O título do livro de Borges que tanto chama a atenção de Foucault não é mencionado. 
Pela descrição do conteúdo, deve ser o bestiário O Livro dos Seres Imaginários, publicado 
pela primeira vez em 1968. 
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intriga e espanto, Foucault conta como foi estimulado a escrever As Palavras e as 

Coisas23: 

 
Do riso que, com sua leitura, perturba todas as familiaridades do 
pensamento – do nosso: daquele que tem nossa idade e nossa 
geografia -, abalando todas as superfícies ordenadas e todos os 
planos que tornaram sensata para nós a profissão dos seres, 
fazendo vacilar e inquietando, por muito tempo, nossa prática 
milenar do Mesmo e do Outro (FOUCAULT, 2002, p. IX). 

 

A reação proporcionada pela leitura de Borges é perturbadora porque 

resulta do embaraço. Foucault inicialmente acredita ter sido atingido por um mal-

estar profundo provocado pela crença na ruína da linguagem dada à inexatidão 

entre o nome e o lugar como os animais são apresentados nas várias épocas 

históricas. A imaginação, ao contrário do senso comum, não se orientaria à 

ordem. A infinitude de ordens possíveis que ela pode permitir se aproxima da 

desordem. A sensação disso é devastadora, pois não cabe falar em ponto de 

encontro, em acolhimento, em espaço homogêneo e demais características que 

todos crêem sentir porque estão acostumados a isso, quando a ordem está 

posta. Ao reparar nessa instabilidade, virá à luz o questionamento de como, 

então, foram formados os espaços de identidade, de similitudes, de analogias 

que tornam as coisas coerentes entre si, configurando o hábito de distribuir 

classificações, de diferenciar e de agrupar semelhanças. Todas estas ações, de 

tão corriqueiras na cultura moderna, pareciam convergir a um único meio de 

produzir explicações sobre as coisas. Mas nem sempre foi dessa maneira, como 

identifica Foucault. 

A instauração da ordem é enxergada com a tendência de aliar o ser ao 

mesmo de forma que os dois possuam a aparência do fundamental, como se o 

ser só pudesse existir a partir de uma mesma definição da qual não se poderia 

fugir porque ela seria um pressuposto do próprio ser, portanto, o mesmo. É por 

este funcionamento que todos os animais do sexo feminino que amamentam 

seus filhotes são obrigatoriamente mamíferos, uma relação que de tão 

naturalizada parece ser intrínseca24. Para Foucault (2002), a ordem imposta à 

                                                 
23 O livro foi publicado pela primeira vez em 1966. 
24 O ornitorrinco, animal que foge totalmente à regra do estabelecido, parece estar em 
meio à desordem, por isso provoca até hoje na comunidade científica discussões de como 
melhor inseri-lo nas classificações existentes. A fêmea, como as aves, põe ovos, porém 
amamenta os filhotes, como os mamíferos. Isso sem contar a presença de características 
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cultura contemporânea começou a ter as bases construídas no século XVI com a 

linguagem exercendo fator preponderante, pois é com ela que os homens 

poderiam estabelecer permutas entre as palavras, encontrando nas nomeações 

dos seres naturais um valor representativo e modalidades da ordem. E essa 

ordem não estaria imune ao espaço e ao tempo, vistos como fatores capazes de 

provocar diferenciações de como o conhecimento é formado. Por isso, há 

primeiro a gramática e, só depois, a filologia; há primeiro a história natural e 

depois a biologia; e também há antes o estudo das riquezas e, posteriormente, a 

economia. Segundo Foucault (2002), os saberes resultam de uma prática 

discursiva, podendo ser: 

 

[...] o domínio constituído pelos diferentes objetos que irão adquirir 
ou não status científico; um saber é, também, o espaço em que o 
sujeito pode tomar posição para falar dos objetos de que se ocupa 
em seu discurso; um saber é também o campo de coordenação e 
de subordinação dos enunciados em que os conceitos aparecem, 
se definem, se aplicam, e se transformam; finalmente, um saber 
se define por possibilidades de utilização e de apropriação 
oferecidas pelo discurso (FOUCAULT, 2002, p.206). 

     

O teórico ainda vislumbra como a chave para explicação da mudança de 

saberes a análise do suporte positivo que possibilita o conhecimento. São 

chamadas positividades as idéias que fazem irromper os saberes, que não 

precisam ter ineditismo quanto ao assunto abordado, mas necessariamente 

devem dispor de um novo suporte, pois isso conferirá as diferentes diretrizes de 

condução do pensamento. Ao propor um deslocamento de como a história deve 

ser interpretada, o autor sugere uma investigação arqueológica como medida 

para não somente contar ou relatar o que houve, mas de procurar explicações de 

como o que foi implantado pôde ser possível. Um aspecto merece destaque: 

 

[...] uma coisa, em todo o caso é certa: a arqueologia, dirigindo-se ao 
espaço geral do saber, a suas configurações e ao modo de ser das 
coisas que aí aparecem, define sistemas de simultaneidade, assim 
como a série de mutações necessárias e suficientes para 
circunscrever o limiar de uma positividade nova (FOUCAULT, 2002, p. 
XX). 

 

                                                                                                                                                         
próprias dos répteis. Para outras informações ver http://noticias.terra.com.br 
/ciencia/interna/ 0,,OI2872257-EI8145,00.html. Acessado em 10 de setembro de 2008. 
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Os jornais carnavalescos não se ocupam em discutir a ordem como os 

conhecimentos e as teorias são formados, mas necessariamente possuem 

positividade. Diversos autores da AD se preocupam em fundamentar a condição 

de existência do discurso, lançando conceitos que incluem a impossibilidade de 

expressão de um discurso puro, no sentido de que não prescinda de outro 

discurso. Foucault (2002) enxerga a positividade como uma condição necessária 

ao discurso. Esta noção não descarta as condições lançadas por outros teóricos, 

mas está calcada na amplitude, indo mais longe que somente o texto e o 

discurso.  

A positividade é o que faz o discurso se mover. É partir dela que ele se 

constrói e pode ser modificado. O funcionamento da sociedade e a positividade 

não são a mesma coisa, porém, tão forte é o imbricamento entre ambos que um 

está sempre à sombra do outro. Diferentemente do que se poderia esperar, uma 

nova positividade não aparece como um rompante, em uma geração espontânea. 

Ainda que passem despercebidos, os indícios da virada para uma nova 

positividade existem na positividade anterior. Ficam aí até o momento em que se 

transformam.  

Na condução deste trabalho, há a tentativa de aproveitar o método 

arqueológico. Não que ele seja aplicado em todos os passos, contudo é feito uso 

de alguns dos caminhos propostos. Com a descrição dos jornais carnavalescos, 

do discurso que eles possuíam, acredita-se na percepção de uma positividade ou, 

quem sabe, mais de uma. A já iniciada procura por regularidades enunciativas foi 

um caminho para encontrar o que condiciona o discurso dos jornais 

carnavalescos.  

Por aqui, foi tomado como princípio básico que as positividades podem ser 

verificadas através de diferenças no discurso, mesmo que elas designem algo 

maior. Como as regularidades dependem das formações discursivas (FD)25, 

acredita-se que, caso a passagem do tempo nos jornais carnavalescos tenha 

levado à manifestação de diferentes FDs, haveria sim a possibilidade de 

existência de mais de uma regularidade, possibilitada pelo aparecimento de 

diferentes positividades. Deve-se seguir, então, o percurso de descrição dos 

jornais a fim de encontrar, descrever e conhecer quais os discursos eles 

                                                 
25 Mais à frente, esses conceitos serão aprofundados. 
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manifestam para, quem sabe, atingir o estágio sugerido de identificação das 

condições nas quais irrompe o discurso do carnaval.  

O assunto que começa o capítulo merece ser retomado para trazer outra 

discussão importante à continuidade, ou uma tentativa, de encontrar uma 

arqueologia possível aos jornais carnavalescos. A consideração de Foucault 

(2002), tendo o riso como ponto de partida para o estudo do conhecimento por 

meio de indagações sobre os condicionantes e os efeitos da ordem, aproxima-se 

do corpus da pesquisa pela abordagem do riso. Entretanto, os jornais 

carnavalescos fazem um uso bem diferente da temática. No início desta 

investigação, a expectativa era encontrar uma considerável variedade das 

manifestações do cômico, o que certamente levaria a análise a se concentrar em 

torno delas.  

O objetivo pretendido pelo Club 33, em 1893, de provocar o riso, no 

sentido de utilizar humor para fazer todos rirem, até o mais sisudo cabo da 

polícia, parecia ser o elemento a partir do qual a pesquisa deveria ser 

direcionada. Mas, a leitura dos textos trouxe a surpresa de poder olhar para o 

discurso de outra forma. Imposições discursivas, que inicialmente seriam 

impensáveis ao riso do carnaval, também seriam encontradas. E não só. Elas 

pareciam exercer uma função relevante ao funcionamento do discurso. Assim, 

como o riso se faz presente em grande parte dos jornais, a análise de como este 

assunto é apresentado constitui um dos fatores preponderantes à compreensão 

do discurso do corpus.  

Na edição mais antiga dos jornais, O Carnaval publicado em 1877, rir é 

uma das coisas possíveis de serem feitas na folia, já que durante o ano a 

etiqueta social impediria até isso. O riso aparece como uma alternativa para a 

falta de resposta aos problemas, quase como um reflexo debochado do 

reconhecimento de que as soluções para eles, caso viessem a existir, ainda 

tardariam. Enquanto no cotidiano impera a imundície das ruas; o povo, a 

despeito dos sofrimentos, prefere viver falsamente entusiasmado; todos gastam 

o que não possuem nas apostas no prado e no jogo do bicho; os maus 

administradores só aumentam o rombo orçamentário; resta sucumbir à folia, ao 

menos por três dias. É nisso que acredita O Pierrot, em 1893, no que será 

seguido pela maioria dos jornais.  

O carnaval serve para as dores serem esquecidas. Como um remédio 

paliativo, o riso, apesar de ser colocado com a condição de ser alheio aos fatos, 
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inevitavelmente, incorpora em si os problemas, pois eles muitas vezes parecem 

decorrer da consciência de se estar atado, imóvel. O Caiador (1881, p.1) 

desferirá: “O publico quer ver o tôlo para rir-se d’elle, como em muitas occasiões 

ri-se de si próprio”. Assim, como se não houvesse tolice no dia-a-dia, os jornais 

carnavalescos transmitem aos leitores a idéia de que o carnaval é uma fase 

propícia para rir nem que seja de si mesmo, sem receios. Aparentemente, não 

haveria limites que cerceariam o ato de rir. Uma dose de exagero é posta ao se 

incentivar o riso em demasia, talvez, na tentativa de fazer esquecer, como eles 

dizem, as tristezas, os aborrecimentos, todos os pesares.  

Recorrentemente, o riso é intercalado em um mesmo ato enunciativo com 

dançar, cantar, aproveitar os prazeres. Essas atitudes são cometidas em nome 

de Momo, deve-se rir porque este é também um atributo desse personagem, 

conforme aponta Minois (2003, p.29) “ele zomba, caçoa, escarnece, faz graça”. 

Ao realizarem uma espécie de listagem com o que deve ser feito no carnaval, os 

jornais esquecem que para haver riso não basta somente ansiar por ele. 

Evidentemente, que o autocontrole do homem o permite rir pelo simples desejo. 

Skinner (2002) considera que Quintiliano26 foi um dos primeiros pensadores a 

desenvolver alguma preocupação sobre o riso. Seria, então, uma arma retórica a 

ser utilizada na dialética para persuadir o púbico, constituindo nesse caso um 

exemplo de riso calculado. Para a teoria clássica do riso “rimos ao mesmo tempo 

para expressar alegria e para transmitir uma sensação de superioridade 

escarnecedora e desdenhosa” (SKINNER, 2002, p.63).  

Os jornais carnavalescos utilizavam o riso como uma arma de 

convencimento retórico. Quando se utiliza o riso como uma alternativa para 

suportar os problemas, existe a compreensão de que ele pode demonstrar um 

certo orgulho. Se não se há nada para impedir os acontecimentos condenados, 

ao menos é possível rir, mantendo a cabeça erguida, da existência deles. O riso 

surge quase como uma maneira de fingir que não se dá valor aos empecilhos da 

vida durante o carnaval. 

Outras discussões sobre o riso dão direções contrárias para ele. As mais 

atuais, porém, se distanciam da tendência de colocá-lo como fruto de um 

controle irredutível, privilegiando explicações que possam dar conta das 

                                                 
26 O pensador teria vivido na região da atual Espanha entre 70 e 10 a.C. Consultar 
QUINTILIANO. Grande Enciclopédia Larousse Cultura. São Paulo: Nova Cultural, 
1995. v.20. p.4877. 
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demonstrações inesperadas, a exemplo do riso de nervosismo e do riso 

resultante da observação no exterior de algum traço do ridículo, sendo pessoa ou 

objeto. Uma primeira distinção que Bergson (2004) faz é apontar a comicidade 

como pertencente àquilo que é humano. Assim, o referencial humano é tido 

como parâmetro do riso. Quando se ri de uma paisagem ou de um animal, isso 

acontece porque se verifica neles alguma característica que os aproximam do 

homem. Para o autor, o riso tem uma função social. Ainda que se refira também 

à comicidade existente nos casos em que não há linguagem, a obra privilegia a 

descrição dos efeitos provocados por ela.  

Na visão bergsoniana, a maior parte das palavras possuiria dois modos de 

interpretação, o do sentido próprio e o do sentido figurado. O efeito cômico se 

daria com o fingimento de entender uma expressão no sentido próprio, quando 

ela foi empregada no sentido figurado, o mesmo ocorrendo na direção contrária. 

A linguagem só obtém efeitos do risível por ser uma obra humana. Como a 

comicidade, em geral, é provocada pelo reconhecimento da inadaptação de uma 

pessoa à sociedade, isso resulta na conclusão de que os homens riem dos 

defeitos de outros semelhantes, o que não exclui, portanto, a possibilidade de 

eles também virem a ter estes mesmos defeitos encarados como engraçados nos 

outros. A comicidade, ao invés de proporcionar somente bem-estar ao espírito, 

traz junto a sua função um outro lado, talvez esquecido por não ser, nos 

parâmetros maniqueístas, muito nobre: 

 

Por isso, ela faz pairar sobre cada um, senão a ameaça da 
correção, pelo menos a perspectiva de uma humilhação que, 
mesmo sendo leve, não deixa de ser tímida. Essa deve ser a 
função do riso. Sempre um pouco humilhante para quem é seu 
objeto, o riso é de fato uma espécie de trote social (BERGSON, 
2004, p.101). 
 

ALBERTI (2002, p.12), ao apresentar teorias de diversos autores sobre o 

risível, aponta que: “o riso revelaria assim que o não-normativo, o desvio e o 

indizível fazem parte da existência”. A afirmação faz lembrar o riso de Foucault 

quando constata as imposições de ordens diferenciadas para nomear as coisas e 

as palavras nos diversos períodos históricos. Isso permite verificar que o 

pensador francês compartilha as preocupações tidas em seu tempo, o século XX, 

sobre o assunto. Segundo Alberti (2002), há a tendência na modernidade de se 

considerar o riso a partir de duas abordagens, uma que o contrapõe à ordem do 
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sério e outra que o coloca como resultado da cessação do ser. A segunda 

consideração é a que causa maior divergência entre os pensadores com o 

questionamento de qual espaço o riso ocupa na razão, se é que seria uma 

faculdade dela.  

Uma das principais recorrências entre os pensadores é refletir a respeito 

dos limites do pensamento no estágio em que o riso é formado. De acordo com 

Alberti (2002, p.165), “para Kant, o objeto do riso não é o belo, mas o 

agradável, e constitui uma das formas do jogo livre das sensações que 

desemboca na ausência de pensamento”. Sobre igual temática, Jean Paul27 e 

Schopenhauer28 apontam o sentido contrário. Eles vislumbravam no riso uma 

realidade “mais real”, um entendimento além do normal, tão revelador a ponto 

de ser considerado como uma verdade em estágio superior. Esses três teóricos 

não viveram no século XX, mas, respectivamente, no final do século XVIII e 

início do XIX. São citados por terem conduzido uma forma de pensar sobre o 

riso. As reflexões lançadas por eles estão até hoje perpetuadas.  

O riso nos jornais carnavalescos, assim como o prazer, pertence ao 

homem, apesar de ser trazido por Momo no momento de vigência de seu 

reinado. A teoria de Bergson de que a comicidade só existe porque possui 

referência obrigatória naquilo que é humano parece ser confirmada nos 

periódicos. Em nenhuma das vezes o riso é dirigido à outra coisa que não tenha 

essa mesma relação. Deve-se revelar ainda que os jornais analisados não 

percebem o cômico através da verificação de características do homo sapiens 

para seres inanimados ou animais irracionais. Ri-se sempre do homem e de 

situações vividas por ele. 

Os jornais carnavalescos também demonstram a crença no riso como 

revelador da verdade. Claro, isso será mais um ponto de vista do que uma 

afirmação filosófica originada a partir de tensões na construção do pensamento. 

Os Philomomos, em 1898, publicam no texto Philosophia Barata algumas 

teorizações sobre o carnaval, uma delas é a fuga das hipocrisias para apresentar 

como a humanidade é, nua e crua. As máscaras seriam usadas no cotidiano, pois 

                                                 
27 De acordo com Slavutzky, Jean Paul é um poeta do romantismo alemão, autor de A 
Propedêutica da Estética, de 1804. A informação é descrita no endereço:  
http://www.geocities.com/HotSprings/Villa/3170/Slavutzky.htm. Acesso em: 21 
set.2008. 
28 Alemão, ele teria vivido de 1788 a 1860. Procurar por SCHOPENHAUER. Grande 
Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo: Abril Cultural, 1995. v.21. p.5290. 
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nesse período há a necessidade de mostrar-se melhor do que se é, fazendo uso 

até de um ar risonho para esconder as garras. A seriedade que permite o redator 

do texto acreditar nessa idéia é tamanha que demonstra um certo alívio pela 

rapidez do carnaval, pois se a duração fosse maior “o burguez mais sisudo e o 

litterato o mais pelintra deviam ficar escandalisados com a audacia d’essas caras 

que erguiam o véo, agitando os guisos” (OS PHILOMOMOS, 1898, p.8). Como o 

carnaval traz com ele a liberdade, há um perigo iminente nesta festa porque ela 

poderia arrancar as belas máscaras que estão à mostra, chamadas de 

caricaturas, tornando visíveis como as pessoas são verdadeiramente.  

Ao mesmo tempo em que pareciam aliviados com os breves três dias da 

folia, considerando os problemas que esse período poderia causar, ao mostrar a 

verdadeira face dos indivíduos, os periódicos constatam a impossibilidade dos 

homens de conterem o riso. O editorial de O Caiador (1896, p.1) traz “Rir é 

dever da humanidade. É o ridículo!”. Diante de todas as mazelas vividas pelo 

povo, o riso é tido como uma das poucas alternativas, pois, caso não seja 

redentor, pelo menos permitiria uma sensação de felicidade à vida. O 

Vasculhador, em 1899, traz na Pequena Chronica o desejo de trazer um ar 

festivo, a despeito da falta de dinheiro nos bolsos. Com sarcasmo, diz aos 

“rapazes” para inflarem os pulmões, a fim de gargalharem, a cada vez em que 

verificarem um insucesso. Para defender o conselho aos que pensam tratar-se de 

loucura, não se eximirá em dizer: “Mas n’um riso mata-se uma dôr, sepulta-se 

um pensamento funesto, finge-se uma felicidade que a todos mette inveja” (O 

VASCULHADOR, 1899, p.2). Assim, o riso será, a toda oportunidade, associado, 

senão a algo que ponha fim aos problemas, a uma arma que ajuda a enfrentar 

as dificuldades.  

Não será incentivado um riso que faça diferenciar os homens, ainda que 

este possa ser identificado, porém será idealizado o riso imaculado do povo que 

sente dor. O Serrador (1908, p.1) define: “Que o riso é a alma sã desabrochando 

à bocca; e os que a tem sem maculas e sem peccados (...), mais podem o peito 

desafogar sorrindo”. O Bohemio (1990, p.1) destacará ao lado do título uma 

frase com outra vantagem do riso. “Rir...que o riso não paga imposto”. O riso de 

fingimento, como persegue alguns jornais, serve mais para colocar uma 

alternativa à sobrevivência, apagando momentaneamente os ardis, do que para 

demonstrar que os problemas nada causaram. Por isso, acredita-se no riso como 

uma saída ante as dificuldades. 
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Em uma demonstração de esperteza, os jornais se eximirão de culpa pelas 

confusões que, por ventura, pudessem causar. Em geral, elas não são descritas, 

exceto quando servem para enfatizar a liberdade com o objetivo de dizer que os 

periódicos não serão tolhidos por nada. É assim que fazem as nove edições de O 

Encouraçado29, veiculadas em 1883, nos meses de setembro, outubro, novembro 

e dezembro. No terceiro número, deixa-se claro o quanto o conteúdo publicado 

com denúncias de irregularidades, na maior parte da política, reverberou. O 

comandante, forma figurativa como o redator se denomina, ao saber do 

desconforto provocado pelo jornal diz: “Podem damnar-se quando quizerem, que 

eu não lhes presto a menor consideração” (O ENCOURAÇADO, 1883, p.1). Sem 

meias palavras, os pedidos de desculpas, quando existem, serão feitos com uso 

de uma dose de ingenuidade dando garantias nem sempre confiáveis de que 

queriam fazer rir.  

Às vezes, prevendo o mal-estar que poderiam causar, os jornais 

demonstram inocência por aquilo que publicam. Como exemplo, um versinho de 

O Estrella, impresso em 1899, com sugestivo título O último será o primeiro. 

Antes uma contextualização. A primeira estrofe vem escrita na primeira pessoa e 

reporta um jeito idêntico ao usado por quem reconta uma fofoca. Nesse caso, 

uma vizinha teria comentado com o redator sobre uma moça que tivera mais de 

vinte namorados. Na segunda estrofe, o redator garante não dar importância ao 

ocorrido em vidas alheias, mas segue na terceira estrofe explicando o porquê de 

um certo homem manter-se celibatário. A seguir, o assunto é uma menina que, 

segundo comentários, estaria perdida. Na quinta e penúltima estrofe, comenta a 

mania de todos gostarem de botar banca, do mestre da escola aos homens da 

justiça. Ao final, termina com a indicação de coro: 

 
Os meninos da Candinha 
Tambem sahem a divertir, 
Não fallam da vida alheia, 
Só procuram fazer rir 
(O ESTRELLA, 1899, p.4). 
 

O riso, como forma de esquecer o peso das dores, será apresentado em 

todos os anos. De 1877 a 1928, pode ser verificado invariavelmente no corpus a 

                                                 
29 O periódico faz parte do conteúdo do cd-rom. Foi incluído na seção de jornais 
carnavalescos possivelmente por conter características semelhantes aos periódicos 
pertencentes a essa categoria. Entretanto, não têm um elemento importante que é a 
abordagem do carnaval.  
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presença dessa visão, do riso como algo bom, que deve ser estimulado. Ao fazer 

isso, no entanto, os periódicos parecem exagerar, contribuindo para a 

compreensão do carnaval como um mundo melhor do que os dias comuns. Essa 

opção certamente pode derivar de uma representação imagética do passado, dos 

carnavais da antigüidade e de seus mitos venerados, criadores de uma aura 

envolvida por liberdade, prazer, alegria e riso. Mas, O Satanaz (1908, p.4) dá 

uma mostra de como o riso surge praticamente como uma obrigação: “Rir, para 

que a gargalhada e a loucura desses tres dias levem-nos as maguas dos que já 

passaram e façam-nos esquecer as dores que de certo virão com os que lhes 

succederem”.  

O exemplo acima se assemelha às citações apresentadas anteriormente, 

mas ele foi colocado para chamar a atenção a um ponto. A declaração direta de 

que a dor continuará depois da Quarta-feira de Cinzas, ainda que pareça uma 

previsão sobre o futuro, não desperta para a incerteza, mas funciona como uma 

confirmação de que os sofrimentos não cessarão. Certamente, as afirmativas da 

manutenção dos sofrimentos já estavam presentes implicitamente na maneira 

como o discurso é desenvolvido, em geral, colocando a folia como uma 

possibilidade de ser feliz decorrente de um combate contra as infelicidades do 

dia-a-dia.  

Nessa direção, o riso parece não surgir da espontaneidade, pelo menos 

para os jornais carnavalescos. São tantos os incentivos para rir que apontam o 

condicionamento desse ato não só com o aparecimento o carnaval, mas 

principalmente com a obrigação que as pessoas teriam para saírem rindo de tudo 

e de todos como se a oportunidade fosse única para isso. O Polichinello, em 

1895, traz uma novidade em um texto que não é outra coisa senão um 

comentário curioso. Na seção Pontos e..., o riso aparece sem forças, bem 

diferente de tempos passados. Está desacreditado, enfermo: 

  

[...] declara que por andar doentio de medo...susto e terror, sente 
não poder rir, mas rir satisfactoriamente o faria em...tempos que 
já foram. Até sente-se mesmo rheumatico e a sua musculatura 
não permitte senão curtas, pequenas e...breves cambalhotadas. 
Mas conforta-o o abraço do publico que ha de o reanimar (O 
POLICHINELLO, 1895, p.3). 
 

A máxima “Ridendo castigat mores”, com tradução possível “A rir 

castigam-se os costumes”, é utilizada para conferir outro sentido ao riso e, em 
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decorrência disso, fazer com que ele assuma uma função diferente de apenas 

trazer felicidade momentânea. A expressão tem origem que remonta 

formalmente ao dramaturgo francês Moliére30, autor de diversas comédias de 

costumes31. Os estudiosos, no entanto, acreditam no aparecimento da máxima já 

nos autores gregos, apesar de que é mais comumente relacionada à tradição 

seiscentista da commedia dell’arte. Na edição de O Ilheo, de 1897, é dada a 

autoria ao poeta Horácio32, o que também fazem os números de O Vasculhador 

de 1910 e 1913. Mais importante que trazer a discussão sobre o autor da 

expressão, é mostrar como os jornais carnavalescos a utilizam muito depois de 

sua aparição. O pensamento aparece na edição de O Pierrot, de 1883, para 

definir o objetivo do jornal. Após cinco anos, O Caiador (1888, p.1) trará uma 

posição similar “Vem com o ridendo castigat mores, criticar muito suavemente, 

sem dor, algumas mazellas aristocráticas”.  

A expressão farsesca virá, por vezes, apenas citada ao final de um texto, 

como ocorre em A Vassoura em 1899. Outras vezes acompanhará o título do 

periódico, como uma espécie de lema a ser seguido, isso acontece com A 

Bisnaga, de 1897, e O Satanaz, de 1909. No texto Surge et Ambula, O 

Philomomo, de 1903, descreve o despertar que o carnaval proporciona, tendo o 

“ridendo castigat mores” como legenda da luta em favor das convicções políticas. 

O lema ainda permitiria a continuação da história folgasã. A população é descrita 

como se as pessoas fossem atores da “velha Comedia Humana, que nestes tres 

dias consagrados à mais profana das profanações tem o direito de exhibir-se, 

livre e franca, nessa representação cosmopolita que todas as constituições à 

garantem”(O PHILOMOMO, 1903, p.2).  

Como foi visto, os periódicos tinham na crítica uma de suas características 

mais recorrentes, ao menos até o início do século XX. Também foi dito que o 

anúncio dos problemas não era feito para apresentar sugestões para a sua 

cessação. A utilização do “ridendo castigat mores” levanta uma nova 

                                                 
30 Nascido em Paris, Jean Baptiste Poquelin teria vivido de 1622 a 1673. Consultar 
MOLIÉRE. Grande Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1995. 
v.17. p.4033. 
31 De acordo com a classificação dos gêneros literários, “Ridendo Castigat Mores” é 
utilizada como lema nas farsas, como as escritas por Gil Vicente. Ver 
http://www.traca.com.br/?tema=padrao&pag=generosliterarios&mod=inicial. Acesso em 
18 set. 2008. 
32 Poeta latino, Horácio teria vivido na região onde hoje fica Roma, na Itália, no período 
aproximado de 65 a 8 a.C. Ver HORÁRIO. Grande Enciclopédia Larousse Cultural. 
São Paulo: Nova Cultural, 1995. v.13.p.3024. 
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possibilidade para interpretar o riso tão estimulado pelos jornais carnavalescos. 

Talvez, a expressão latina demonstre uma certa consciência dos periódicos sobre 

a falta de apresentação de alternativas aos problemas. Também contribui para o 

entendimento de uma certa sofisticação de como o riso era percebido, mais 

ainda, da identificação dele como um poder que, como tal, possui autoridade.  

Decerto, o uso do riso, da comédia, enfim do cômico, para poder veicular 

opiniões de modo camuflado esteve presente em diversos momentos históricos. 

Na Europa do século XVIII, chama a atenção os poderes dos bobos da corte que, 

amigos dos reis e com a permissão destes, chegavam a revelar características 

das majestades que ninguém mais tinha autoridade para dizer. Para Minois 

(2003, p.69), “ele se transforma na corrosiva ironia socrática, cética, cínica e 

termina na derrisão universal. Verdadeira vingança do diabo, no sentido de que 

esse perigoso dom divino se torna revelador do ser”. O riso, como também 

ocorre com a loucura, é visto como um potencial revelador de verdades. A 

imprensa de carnaval, ao acreditar que o riso pode modificar os 

comportamentos, quem sabe, poderia depositar alguma confiança na capacidade 

de modificação da sociedade. 

Mas, em quê os jornais carnavalescos finalmente acreditam? Por 

enquanto, a resposta será curta. Servirá para apresentar rapidamente até onde 

este estudo poderá chegar. Para começar, merece ser retomada a explicação de 

Brait (1996) para a ironia. A autora considera que o uso dessa estratégia do 

dizer pode apontar preconceitos. Agora, deve ser lembrada a apresentação de 

Bergson (2004) sobre a comicidade, tida como uma ameaça de humilhação. E 

por fim, o próprio “Ridendo castigat mores”, que pode ser interpretado como um 

riso de condenação. Em geral, quando o riso é tematizado, prefere-se valorizar 

os benefícios que ele pode trazer à mente, sendo apontado até como um método 

benéfico para ser usado em terapias. Dessa maneira, esconde-se o lado obscuro 

do riso. D’Angeli e Paduano (2007) apresentam as interligações do cômico como 

resultado da moralidade com a finalidade de:  

 
Denunciar vícios, comportamentos reprováveis, desvios da ordem 
que o sistema social estabelece como valor inquestionável e, de tal 
forma, preparar explícita ou implicitamente sua repressão ou 
correção: uma tal defesa das instituições parece ser o caminho 
para justificar um papel igualmente institucional, mas que chegou 
a tal posição fixando posições alternativas, transgressivas ou 
simplesmente suspeitas (D’ANGELI & PADUANO, 2007, p.9).  
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O trecho foi retirado de uma consideração sobre o papel dos personagens 

da commedia dell’arte, entre os quais é dado destaque para o arlequim. De 

acordo com os autores, as figuras desse teatro de rua promoveriam um pacto 

social motivado pelo uso astucioso da razão. No caso da imprensa de carnaval, 

não seria exagero a constatação também de uma moralidade sempre presente 

junto às críticas dos vícios e costumes sociais, talvez até, como maneira de 

defender as instituições. A retomada nos periódicos dos personagens da 

commedia dell’arte, como Pierrot, Arlequim, Colombina, etc, pode ter contribuído 

como fonte de inspiração para aplicação do cômico moralizante ou, o inverso 

disso, fez aparecerem os personagens do teatro italiano nos textos dos jornais. O 

hino de O Philomomo, em 1897, é um dos exemplos em que os comportamentos 

incentivados aos foliões são apresentados como se servissem ao fortalecimento 

da moral: 

 
E assim, pois, a nossa tenda 
É de Paz, de Honra e Labor... 
Temos uma quase venda, 
P’ra sermos Justiça a Amôr! 
Como heroes da Gargalhada 
Adoptamos em geral: 
- Rir! Folgar! Cantar! mais nada! 
P’ra o triumpho da Moral! 
(O PHILOMOMO, 1897, p.14) 

 
Quase como uma evocação, os jornais carnavalescos até 1915 clamam a 

moral como se fosse necessário lembrar dela no carnaval. Embora esse 

aparecimento não pudesse ser esperado no início da pesquisa, pois a primeira 

impressão era a de que o tríduo momesco não seria um momento propício para 

apontar o cumprimento de ordens sociais, observa-se que há, sim, alguma 

coerência dos periódicos para fazerem isso. A voragem em desferir críticas sobre 

tudo observado como errado na sociedade implica em uma consideração do 

certo. É por causa da certeza de como as coisas deveriam ser que há a 

manifestação daquilo que está em desacordo com esse propósito. Ainda que os 

jornais não evitem propagar a necessidade de uma moral, provoca estranheza a 

utilização aparentemente sem receios dessa palavra. É assim que O Polichinelo, 

de 1895, faz ao saudar, logo de início, o Respeitável publico, procurando em 

seguida convencer os leitores de que não tem o objetivo de ferir a dignidade de 

ninguém, muito menos de cometer despudores: 
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Tudo quanto for bom e honesto elle saberá acatar: louvará a 
Virtude e rir-se-ha causticamente do Vicio. Terá a consciencia da 
critica e não se furtará em concorrer com o seu quantum para o 
alevantamento moral e material da pátria brazileira. Será o 
advogado dos bons e o accusador dos máos (O POLICHINELO, 
1895, p.2). 
 

Conforme pode ser percebido, os jornais carnavalescos utilizam a moral 

destemidamente porque se colocam como defensores dela. Certamente, não 

duvidam que isso possa atrair os leitores. Assim, em conjunto com a exaltação 

de outras atitudes, mais facilmente esperadas no carnaval, como a loucura, a 

liberdade e o riso, a moral estará sendo sempre defendida. Mas, diante dessa 

afirmativa, pode-se questionar se a moral não está presente em qualquer 

atitude, em toda e qualquer manifestação de linguagem? A princípio, por aqui, 

também se acredita nisso, principalmente quando a moral é pensada no sentido 

de força, de controle, de poder.  

No entanto, o que chama a atenção é a utilização da palavra moral nos 

jornais carnavalescos e, mais ainda, da falta de preocupação em esconder as 

limitações que são impostas a eles. Logo eles que exaltam a liberdade. Tal 

atitude pode ser verificada desde os números mais antigos, como se vê em O 

Caiador (1888, p.1) que, em meio a vontade de desferir críticas, diz: “Vem muito 

aristocraticamente, tendo o riso nos labios e a doçura no coração, magoar muito 

de leve certos preconceitos sociaes”. Cabe ressaltar, antes de prosseguir, que 

todas as evidências apontadas até agora não aparecem de forma homogênea. A 

maneira como elas se apresentam podem variar de acordo com o estilo de cada 

jornal carnavalesco. Mas é principalmente a história que trará modificações.    

 

3.3 Transformações em movimento: a profissionalização do carnaval 

 

Para Matta (1997, p.68), o carnaval no Brasil possui uma estrutura 

própria, já que “existem modos prescritos de participar da festa: de dançar, 

cantar, vestir-se e organizar-se em grupo”. O carnaval de Pernambuco, mesmo 

tendo a espontaneidade como uma característica importante das mensagens 

publicitárias produzidas para atrair turistas ao Estado, desde a última década do 

século XX, vem crescendo ano a ano graças ao planejamento em torno da 



 

 105 

festa33. Retrocedendo à história, a leitura dos jornais carnavalescos possibilita 

encontrar explicações de como essa festa foi sendo formada.  

O carnaval de Pernambuco, assim como o de outras províncias brasileiras, 

começa a ser comemorado com mais intensidade no século XIX. É a partir desta 

época que a festa passa a ganhar, aos poucos, contornos com a cara do povo 

brasileiro. De acordo com Araújo (1996), há controvérsias sobre o ano em que 

teria ocorrido o primeiro baile de máscaras na capital do Império, o Rio de 

Janeiro. Enquanto uns acreditam ter sido em 1840, outros antecipam a data para 

1835 e ainda uma terceira corrente aponta a sua realização apenas em 1846. A 

mesma autora considera o ano de 1845 como a primeira vez em que o Recife 

realizou o seu baile de máscaras. O encontro aconteceu na Passagem da 

Madalena, uma das mais nobres estradas da cidade. A informação foi descrita 

por um jornalista que assinava, bem no espírito da notícia, como “Um 

Mascarado”.  

Ainda para Araújo (1996), a cidade do Recife na segunda metade do 

século XIX dinamizava a vida sociocultural, com a inclusão de novos teatros, 

jornais reformulados, cursos superiores, isso sem contar com as associações 

culturais e as diversas sociedades civis que estavam sendo criadas. Esses novos 

costumes tinham como referências as tradições européias, em particular o modo 

de vida urbano e burguês. A população, entretanto, não estava acostumada a 

seguir alguns padrões sociais, o que seria feito a muito custo. O esforço para 

imprimir um ideal de cultura, entendido como superior, pode ser constatado no 

papel assumido pelos organizadores dos bailes e da imprensa que tentavam 

instruir o público para seguir um novo modelo de comportamento, mais educado.  

Deve-se lembrar que o entrudo era há mais de três séculos a forma de se 

divertir no carnaval, como mostra Silva (2000). Segundo este autor, o entrudo é 

documentado na Península Ibérica desde o século XIII e sua característica 

principal era a permissão para se fazer quase tudo. Trazida à América, essa festa 

ficou conhecida pela brutalidade e violência com que as pessoas atiravam, umas 

nas outras, água, talco e outras substâncias, com a finalidade de descompor a 

aparência e provocar muita sujeira. Souto Maior e Silva (1991) acreditam na 

                                                 
33 A Prefeitura do Recife gastou R$ 37,7 milhões no carnaval de 2008. No mesmo ano, a 
secretaria de Turismo do Estado anunciou verba de R$ 14 milhões na promoção da festa, 
o valor é quase o triplo do investido no ano anterior. As informações foram retiradas de 
http://www.carnavaldorecife.com.br/noticias.php?cod=652,http://www.fundarpe.pe.gov.
br/ entrevista-radio-sei-balanco- do-carnaval-2008. Acessos em: 20 set. 2008. 
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existência do entrudo em Pernambuco nas festas, ainda no século XVI, do 

Engenho Camaragibe, pertencente a Diogo Fernandes e Pedro Álvares Madeira.  

Das comemorações do entrudo, surgem as limas, os limões-de-cheiro e, 

mais tarde, as bisnagas, os papéis picados, serpentinas e confetes, todos os 

objetos considerados essenciais para entrar na folia. Até os jornais carnavalescos 

rechaçariam anos depois os hábitos do entrudo, preferindo conservar o termo 

simplesmente como sinônimo de carnaval. O Janota (1896, p.1) no texto 

Flanando diz com alegria que “o entrudo é que está morto e bem morto”. 

Se o carnaval já era comemorado há tempos, ele ganha inovações a partir 

do século XIX. A história dos jornais carnavalescos, por exemplo, começa a ser 

contada a partir dos carnavais fechados. Em um primeiro momento, as festas 

seriam nas residências e, posteriormente, seguiriam para os teatros até 

chegarem aos espaços dos clubes. De acordo com Silva (2000): 

 

Os carnavais de salão têm início a partir de 1869, quando os bailes 
mascarados nos teatros passam a ser uma constante na cidade, 
festa, aliás, que dinamiza também as lojas de aviamentos com as 
vendas de produtos carnavalescos de todos os tipos (SILVA, 2000, 
p.22). 
 

O autor cita o Club Internacional de Regatas, o Juventude, o Club 

Dramático Familiar, o Club Carlos Gomes, entre outros, como sedes de locais 

onde aconteciam bailes nos dias de carnaval34. Dado o sucesso deles, começam a 

serem criadas sociedades carnavalescas com objetivo principal de organizar as 

festas da folia. Será dessa forma que o carnaval sairá dos salões para desfilar 

nas ruas. No início, haverá o passeio dos mascarados, puxados por belíssimos 

cavalos. Depois, as sociedades carnavalescas inovam com as críticas de 

costumes em desfiles com carros alegóricos.  

Araújo (1996) acredita na existência das sociedades carnavalescos desde 

1872. Ainda que não fossem muito formais, o fato de possuírem estandartes e 

demais insígnias identificadoras, algumas tinham até bandas musicais, 

demonstrava a preocupação de alguns grupos em se diferenciarem para 

aparecerem ao público de modo a chamarem atenção pela organização e beleza. 

De acordo com Rabello (apud. SILVA, 2000), a sociedade carnavalesca mais 
                                                 
34 Silva (2000) informa que o Club Internacional Regatas ficava localizado no ano de sua 
fundação em 1885 no Largo do Corpo Santo, no Bairro do Recife, mas, posteriormente 
foi transferido para a Rua da Aurora, no Centro. O Juventude tinha sede no Pátio de São 
Pedro, no bairro de Santo Antônio. O endereço dos demais clubes citados não é revelado. 



 

 107 

antiga é o Club dos Azucrins. O primeiro desfile teria ocorrido em 1869, 

informação recolhida em texto publicado no Jornal do Recife em 1875. SILVA 

(2000, p.41) traz que “O mesmo clube pedestre veio a ser responsável pela 

publicação do primeiro jornal carnavalesco do Recife, O Azucrin, impresso na 

Tipografia de O Liberal, Rua da Aurora, nº 7. O primeiro vem a circular no 

carnaval de 1873”. A partir dessa data, essas publicações serão popularizadas. 

Até agora, não foram apresentadas características que diferenciavam os 

clubes carnavalescos. De acordo com pesquisadores, a denominação com que 

eles se apresentavam variava com a origem que possuíam. Os Clubes de 

Alegorias e Críticas pertenceriam aos grupos mais elitizados. Para Silva (2000), o 

Cavalheiros da Época serve como exemplo a eles. Também é citado Os 

Philomomos, formados por funcionários da Alfândega e trabalhadores do Bairro 

do Recife, como a sociedade de maior destaque de seu tempo. Os Philocríticos e 

o Clube 33 também se enquadrariam a esse tipo de clube. As quatro 

associações, como já foi visto nas citações, tiveram jornais carnavalescos.  

Segundo Souto Maior e Silva (1991), a partir de 1889 um outro tipo de 

clube, classificado por clube pedestre, começa a desfilar no carnaval. A formação 

dele era composta por pobres remediados e trabalhadores urbanos, como 

Vassourinhas, Borboleta, Canna Verde, Dezoito de Março e Caiadores. A 

diferença entre eles e as outras formas de clubes é descrita: 

 

Os clubes de alegorias e críticas, conduzindo representantes da 
alta burguesia, desfilavam em grandes carros puxados por várias 
parelhas de cavalos, ao contrário dos clubes pedestres, cujos 
associados eram recrutados no operariado urbano e cujos 
“passeios” eram realizados a pé em grandes passeatas 
carnavalescas, ao som de fanfarras, entoando seus cânticos e 
realizando bem ensaiadas manobras (SOUTO MAIOR & SILVA 
(orgs.), 1991, p.LXVIII). 

 
 

Entre 1904 e 1905, os clubes alegóricos se distinguiam dos demais pelos 

seus carros de grande altura. Entre eles, havia o Cavalheiros de Satanaz, Cara 

Dura, Filhos da Candinha e U.P.M. Em alguns carros, rebolavam mulheres 

seminuas. O carro-chefe trazia os membros da diretoria do clube. O último tinha 

forma de palanque e levava acima um orador que tecia críticas a empresas 

particulares e ao poder público. Além de os clubes carnavalescos se dividirem em 

clubes de alegorias e críticas e clubes pedestres, aos poucos ocorre a criação dos 

blocos. Para Silva (2000), eles surgem das reuniões familiares nas regiões 
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residenciais do Recife, nos bairros de São José, Santo Antônio, Boa Vista, Torre, 

Encruzilhada, Afogados, etc. Algo que os diferencia é a participação feminina no 

carnaval das ruas centrais da cidade. Em geral, os integrantes dos blocos 

pertenciam à pequena burguesia que não possuía condições de adentrar nos 

bailes fechados dos clubes carnavalescos. As divisões para dar conta de tantas 

expressões carnavalescas não terminam por aí, no entanto, para este estudo as 

diferenciações apresentadas até aqui são suficientes. 

Descrita brevemente a história do carnaval pernambucano, em particular o 

aparecimento dos clubes carnavalescos, foi possível verificar a existência de 

divisões entre as classes sociais já na maneira como cada uma delas organizava 

as manifestações na folia. Entretanto, durante a apresentação dos jornais 

carnavalescos essas diferenças não foram destacadas. A explicação disso é que o 

discurso desses periódicos parecia não se diferenciar caso eles pertencessem a 

um clube carnavalesco de uma classe social detentora de mais ou menos posses. 

Durante a análise, foram encontradas diferenças de estilos entre os jornais, 

alguns se preocupavam em transmitirem elegância, outros preferiam manter o 

espírito chocarreiro.  

Em certos periódicos há discordâncias com as normas gramaticais que não 

podem ser resultado somente de erros tipográficos. Essas diferenças, entretanto, 

não levou a formação de discursos que se diferenciavam de acordo com a classe 

social a que os membros dos clubes carnavalescos pertenciam. Se existem 

diferenças no discurso dos jornais carnavalescos, dependendo da posição social 

ocupada pelos membros dos clubes que os organizavam, elas não se destacam 

no conjunto de todo material. Ao contrário dessa tendência, os jornais se 

diferenciam por outras razões. Ainda que cada periódico possua características 

particulares, o conjunto deles em cada época tende a manifestar o discurso de 

forma semelhante.   

Dessa maneira, as mudanças nos jornais carnavalescos não poderiam ser 

justificadas pelas diferenças entre as classes sociais. Independente da riqueza 

dos membros dos clubes carnavalescos, todos queriam ocupar com os jornais 

uma posição de importância, se não na sociedade, ao menos no carnaval. Em 

geral, mostravam-se atentos às movimentações ocorridas na folia. A maioria 

deles explicitava a idéia de que haveria um modo correto para o carnaval, 
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demonstrando contentamento quando ele parecia ser seguido. O Serrador35, em 

1905, diz no texto O carnaval e suas diversões: 

 

O carnaval n’estes ultimos annos, tornou-se e continuará a ser, 
bem o posso affirmar, o principal dos divertimentas (...). Nas 
grandes capitaes, onde a civilisação já está bastante desenvolvida 
e mesmo em muitas pequenas cidades, o carnaval tem tomado um 
caracter inteiramente differente, d’aquelle que apresentava há 
alguns annos passados (O SERRADOR, 1906, p.3). 

 
 

Com o passar dos anos, os periódicos se preocupam com os rumos do 

carnaval, em uma demonstração de que não eram muito afeitos à participação 

de todos na festa. Os receios se devem principalmente à popularização da folia, 

que trazia a massa às ruas. Os periódicos desconfiam dos rumos a serem 

tomados no carnaval, que aparenta perder pouco a pouco a beleza e 

exuberância. O Philomomo, em 1904 dirá no texto Artigo de Fundo, que trará 

entre parênteses a expressão “sem frente”: 

 

Digam o que quizerem, o carnaval entre nós, popularisou-se 
demais; isto é, desceu do thermometro da espirituosidade à escala 
da gentinha que mal sabe orthographar os disticos de sua 
bandeira, como se tem visto em grupos de seis ou oito, chamados 
pomposamente Clubs (O PHILOMOMO, 1904, p.1). 

 

Assim, todos os clubes que possuem periódicos, até o ano de 1928, têm a 

intenção de se difereciarem do povo não importando muitas vezes se os 

integrantes delas são também parte dele. O Caiador (1908, p.1) virá com a 

opinião de que “O carnaval progride e progridirá sempre, para regosijo de todos, 

moços velhos e meninos”. Era isso que os jornais desejavam. E a idéia de 

progresso estava aliada intrinsecamente à maneira como os clubes se 

apresentavam. Ou seja, importava para eles aparentar grandiosidade e, para 

isso, seria fundamental existirem preocupações com a linguagem dos periódicos 

até a organização do desfile do clube.  

Existem tantas críticas aos falsos acadêmicos porque os periódicos 

queriam demonstrar entendimento nos assuntos. A literatura parecia ser um 

meio de distinção. O Caiador (1901, p.3) fará troça, após lista de representantes 

eleitos para academia, “qui si compõe de quasi todos os amantes das lettras, das 

                                                 
35 O jornal foi colocado na pasta de 1906 do cd-rom apesar de a publicação indicar a 
veiculação em 1905. 
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tretas e das chupêtas da terra, admite quaesquer que não sejam pernambucanos 

natos [...]”. O português, nesse exemplo, foi escrito forçosamente com erros, 

mas percebe-se a ironia com que o assunto é relatado. Similar, O Philomomo 

(1903, p.4) virá com a seguinte constatação na seção Retrospecto do últimos 

factos: “- Continua viva a Academia de Lettras...Patrias, (com todos os ff e rr)”. 

 

3.4 Modalidades da enunciação: limites da formação discursiva 

 
Os jornais carnavalescos manifestam um discurso que não se diferencia 

pelas divergências entre as classes sociais dos membros dos clubes 

carnavalescos responsáveis pela sua manutenção, ao menos não foi isso que foi 

percebido nesta análise. Então, como encontrar mudanças no discurso? A 

nomeação deste capítulo faz uso da palavra proibida, uma das três categorias do 

discurso de exclusão apresentado por Foucault. Palavra proibida lembra 

liberdade de falar, de deter a palavra, por isso o texto começou mostrando como 

essa temática era valorizada nos periódicos. Em um primeiro momento, até o 

término do século XIX, os periódicos analisados não só questionavam o 

jornalismo corrente como se consideravam expoentes da liberdade de imprensa. 

Dessa forma, seria fácil acreditar no uso da palavra proibida como um discurso 

que fugiria daquele dos jornais diários, que sempre se voltavam ao já 

estabelecido, obedecendo a uma força dirigida à conservação, imutabilidade, 

estabilidade.  

Foucault (2005) não aproxima diretamente a segregação da loucura da 

palavra proibida, mas há a impressão de que elas podem aparecer de uma só 

vez. Os loucos podem fazer uso da palavra proibida. E a palavra proibida pode 

revelar verdades sobre o ser, assim como a palavra do louco. Assim, as duas 

noções devem ser entendidas como complementares, uma vez que trilham um 

caminho para pensar sobre como o discurso pode se transmutar, como uma nova 

ordem discursiva aparece, de onde vêm os mecanismos de desestabilização. 

Cabe lembrar que Foucault não restringe a somente três as formas de exclusão 

do discurso, mas considera que elas sejam as principais.  

Por funcionar na exterioridade, a palavra proibida estaria na contramão do 

princípio de rarefação do discurso, um conceito relacionado à tendência de 

repetição do mesmo já inserido na ordem do discurso e, portanto, aceito. A 

rarefação ocorre quando são determinados e seguidos padrões para a formulação 
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dos enunciados. Eles funcionariam com um mesmo sentido de força, apontado de 

acordo com o poder estabelecido. A rarefação impõe restrições ao discurso: 

 
Mais precisamente: nem todas as regiões do discurso são 
igualmente abertas e penetráveis, algumas são altamente 
proibidas (diferenciadas e diferenciantes), enquanto outras 
parecem quase abertas a todos os ventos e portas, sem restrição 
prévia, a disposição de cada sujeito que fala (FOUCAULT, 1996, 
p.37).  

 
 

O trecho é antecedido por uma consideração sobre os sujeitos. Caso eles 

não satisfaçam certas exigências, não teriam como adentrar na ordem do 

discurso, por isso a importância do autor entendido como um organizador do 

discurso em torno de uma coerência36. Em seguida, Foucault (1996) aponta a 

existência de coações discursivas que se dirigem à maneira como: limitam a 

inserção dos poderes que condicionam a formulação dos enunciados, dominam 

as aparições do discurso aleatório e selecionam os sujeitos que falam. Foucault 

(2002) identifica ainda três condições para o funcionamento do discurso que 

podem ser colocadas ao lado dessas coações por estarem ligadas à prática da 

formulação dos enunciados. São as modalidades da enunciação, que têm a 

função de servir, em alguma medida, para tolher o discurso. Para encontrá-las, 

deve-se observar quem utiliza o discurso, descrever se há um lugar institucional 

e verificar as posições ocupadas pelo sujeito. 

Nos jornais carnavalescos podem ser encontradas as três modalidades de 

enunciação apresentadas acima. Primeiro porque não era qualquer um que 

falava no jornal. Ainda que existam diversos redatores para os textos, quem 

ocupa o lugar do enunciador é o clube carnavalesco, pois este veículo foi criado 

por ele para apresentar suas idéias, expostas a partir de um modo escolhido 

para o discurso ser articulado. A posição de sujeito nos periódicos coincide com o 

lugar institucional que demarca ainda o discurso do carnaval. Cabe lembrar que 

esta modalidade de enunciação é a mais difícil de ser verificada. Foucault (2002) 

parece colocar na posição ocupada pelo sujeito a possibilidade de inserção de 

mudanças, já que um mesmo sujeito pode ocupar diferentes espaços de acordo 

                                                 
36 Foucault acredita que a noção de autor está ligada mais a um modo de ser do discurso 
do que a figura de um ser humano, apesar de que essa figura existiria nos casos dos 
grandes autores, como Aristóteles, Hegel, Marx. Para a maioria dos casos, seria melhor 
pensar em uma função-autor. Ver: FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: MOTTA, 
Manoel Barros da (org.). Ditos e Escritos III. Estética: literatura e pintura, música e 
cinema. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. p. 267-280. 
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com o local ou o domínio que ocupam. Um mesmo sujeito, dependendo da 

situação em que esteja participando, produz discursos diferenciados. É a partir 

dessa variedade que podem ser inseridas mudanças. 

As relações discursivas nos jornais carnavalescos definem o discurso do 

carnaval. É sobre a folia que os periódicos falam. É esse o objeto sobre o qual os 

enunciados produzidos por eles giram em torno. Até agora, com apresentações 

de temáticas recorrentes, como loucura, prazer, riso, liberdade, foi enfatizada a 

prática discursiva. É através desta que a regularidade enunciativa é definida, 

pois, quando os enunciados são estabelecidos como um conjunto com certa 

homogeneidade, eles possuem regras de formação semelhantes, possíveis de 

convergirem a uma mesma unidade.  

Cabe alertar que o conjunto, além de conter a condição de existência dos 

enunciados isoladamente, tem de manifestar também uma condição de 

coexistência entre os diversos enunciados. Isso é justificado pela visão de que os 

enunciados nunca são exatamente iguais, ainda que se manifestem de forma 

parecida. O ato de formulação do enunciado faz com que cada um seja 

externado por uma enunciação jamais repetível. A regularidade enunciativa, 

dessa maneira, é orientada pelas condições de formação dos enunciados, mas 

também pelo mecanismo que orienta as relações entre eles. 

Para Foucault (2002) os enunciados abrem espaço para aparecerem 

estratégias opostas, em uma manifestação de diferentes papéis, pois da mesma 

forma que um objeto pode ser formado por enunciados semelhantes também 

pode ser constituído por enunciados contrários. E isso não excluiria a existência 

deles, porém traria à tona um campo de possibilidades estratégicas reveladoras 

de múltiplos processos de repartição, que poderiam rechaçar ou referendar uma 

unidade. 

O sistema de dispersão é tomado como uma alternativa metodológica, 

definido pelo conceito de formação discursiva (FD). Neste, a procura por 

enunciados que especificam a prática discursiva através da manifestação de 

sistemas de dispersões semelhantes, deve conter ainda objetos com tipos de 

enunciações diferenciadas, conceitos e escolhas temáticas ordenados por uma 

regularidade. As (FD) obedeceriam a um sistema enunciativo com o qual o 

enunciado é regido por grupos de performances verbais, sendo dependente ainda 

de outras dimensões, como os sistemas lógico, lingüístico e psicológico. 
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Da relação entre as formações discursivas e os enunciados, Foucault 

(2002) retira quatro proposições. 1) A demarcação das FD demonstra o nível 

específico do enunciado, assim como a descrição da organização deste tende a 

individuação das formações discursivas; 2) Como são coexistentes, a 

regularidade dos enunciados é definida pela FD; 3) A prática discursiva derivaria 

de regras anônimas que definem as condições de exercício da função enunciativa 

a partir da interferência do tempo e do espaço; 4) A definição do discurso 

engloba um conjunto de enunciados de uma mesma formação discursiva. 

A formação discursiva nos periódicos é constituída pela maneira como se 

fala do carnaval, o que leva à constatação de que os enunciados apresentados no 

capítulo anterior e neste capítulo formam uma FD, pois demonstram 

características gerais do discurso. Mas, há impressão de que não haveria apenas 

essa FD. Resta ainda uma outra problemática a ser desenvolvida para dar conta 

dos enunciados que não se enquadram à regularidade enunciativa encontrada. 

Não se sabe, por ora, nem mesmo se pertencem à mesma ordem discursiva. 

 
Diagrama 3 – Desenvolvimento teórico dos capítulos 
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4 A VONTADE DE VERDADE: OBJETO DE DESEJO DISCURSIVO 
 
 
4.1 Enunciados no limite entre a manutenção e a mudança 
 
 

O periódico O Leão, publicado em 31 de dezembro de 1928, na cidade de 

Vitória de Santo Antão, ainda grafada como Victoria, localizada na Zona da Mata 

pernambucana, traz textos com características semelhantes às dos jornais 

carnavalescos veiculados desde 1877. No entanto, O Leão também incita o 

reconhecimento de que algumas diferenças foram inseridas na maneira como o 

discurso se apresenta. A regularidade enunciativa observada nas publicações 

anteriores não se apresenta como a formação que confere unidade aos jornais 

carnavalescos lançados posteriormente ao final dos anos de 1920. Neste último 

capítulo do trabalho, a tentativa é não só descrever as diferenças, como analisá-

las no contexto do carnaval.  

No texto Os ultimos acontecimentos, O Leão explicita o acidente ocorrido 

quando Santos Dumont retornava ao Brasil, em 3 de dezembro de 192837. Se a 

tragédia envolvendo uma importante personalidade brasileira aparentemente não 

seria um assunto condizente com um jornal de carnaval, a maneira como o tema 

é tratado parece se distanciar ainda mais do espírito de alegria, do riso, dos 

prazeres e de toda felicidade. O texto é iniciado com a confirmação de que o 

Brasil registrava nos últimos tempos inúmeras perdas. Com pesar, o redator 

coloca em tom piegas que as pessoas presentes ali para festejar jamais 

imaginaram estarem designadas a morrer. E finaliza da seguinte forma: 

 

Quis, portanto, o destino que ficasse na viuvêz, tão cedo, aquellas 
esposas queridas que éram, sem duvida as companheiras 
inseparaveis; na orphandade, aquelles filhinhos queridos, que 
éram a alegria do lar, e que ainda choram, chamando papae, 
aquelle que lhes beijáara a fonte ao sahir de casa; e enlutado o 
Brazil inteiro com o desapparecimento d’aquelles que prometiam 
mais tarde fazer muito pela pátria querida (O LEÃO, 1928, p.1).    
 
 

Como pode ser observado, o texto foi redigido para marcar a tristeza 

causada no dia que deveria ser de festa. Os leitores são levados a refletir sobre a 

perda dos maridos fiéis e dos pais carinhosos que nunca mais retornariam aos 

                                                 
37 Informação disponível em http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/santos-
dumont/suicidio-de-santos-dumont.php. Acesso em: 16 de novembro de 2008. 
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seus lares. Neste trecho, percebe-se a confiança depositada no país. O 

sentimento de orgulho por ser brasileiro estava sendo ressaltado não apenas 

pela valorização da pátria como pela própria escolha do assunto, pautado por um 

fato relacionado a Santos Dumont, um dos maiores expoentes brasileiros do 

início do século XX. A utilização de adjetivos, recurso evitado no jornalismo da 

atualidade, auxilia na produção de imagens que destacam a perfeição do núcleo 

familiar e a competência profissional de todos aqueles que viram a tragédia, isso 

faz o acidente se tornar ainda mais dramático. 

No exemplo apresentado, o fato ocorrido em um dia sem carnaval é 

trazido para ser assunto em uma publicação momesca. Em si, essa prática não 

traz novidades, pois desde os seus primeiros anos, os jornais carnavalescos 

colocavam em seus textos notícias. Antes, contudo, os fatos eram contados a 

partir de pontos de vista que se distanciavam da imprensa diária por revelarem o 

lado cômico da situação, daí muitas vezes o riso ser provocado. Desta vez, uma 

notícia que abalara o país não pretende o risível, mas é construída para enaltecer 

um outro tipo de emoção, a tristeza. O apelo ainda é completado com a 

exaltação da pátria, algo pouco observado nos periódicos de outrora nos quais 

predominavam as opiniões críticas. 

Na edição de O Leão, a morte também serve como tema a outros textos. A 

página cinco traz em Aviso a justificativa de que o ensaio geral do clube 

carnavalesco tinha sido cancelado devido ao falecimento de uma pessoa próxima 

ao vice-presidente da associação. Na última página, outra tendência. A seção 

Fallecimentos anuncia a perda de familiares dos sócios do Club dos Abanadores. 

Ainda que não haja nenhum impedimento formal para falar em tragédias e 

falecimentos, esses não são em princípio assuntos esperados em um jornal 

lançado por uma associação carnavalesca.  

Na medida em que os jornais carnavalescos se mostravam com a mesma 

seriedade da imprensa diária eles poderiam até mesmo deixar de incitar a 

participação de foliões no carnaval. Quando a abordagem textual tentava 

minimizar as coisas ruins do cotidiano, lembrando que era tempo de festa, um 

momento em que as dores deveriam ser esquecidas, o argumento para a 

participação de foliões era fortalecido. Porém, quando os jornais carnavalescos 

seguem o modelo da imprensa diária sem dar nenhum destaque para a chegada 

do reinado momesco, a imprensa carnavalesca parece não existir, ao menos o 
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objetivo de atrair foliões para aumentar a participação na festa não está sendo 

perseguido38.  

Se a vida só é contada a partir de desgraças, adentrar na folia pode 

aparentar também ser arriscado, já que o carnaval, ao invés de ser uma quebra 

do cotidiano, está sendo apresentado como se fosse uma continuidade dos dias 

comuns. Ao invés de propagarem o esquecimento das notícias ruins, os jornais 

carnavalescos estão despreocupados com isso. Cada vez mais, são trazidas 

notícias que certamente não se diferenciavam da imprensa diária. Deve-se 

acrescentar que o gosto de falar da morte já aparecia em jornais carnavalescos 

de anos anteriores. O Lanceiro, de 1910, contava o falecimento de um de seus 

sócios, dando mostras de que algo estava ocorrendo com os jornais 

carnavalescos. 

Já nas primeiras edições da imprensa da folia, os periódicos começavam a 

reservar espaço para noticiar os próprios clubes carnavalescos. No início, 

apareciam as listagens com os nomes dos organizadores, que ocupavam cargos 

na diretoria da associação. Mais à frente, ocorreram a veiculação de hinos 

carnavalescos, a divulgação da programação para o carnaval e a impressão de 

fotografias como forma de homenagear os presidentes dos clubes. Com o passar 

do tempo, os jornais se concentravam cada vez mais em fatos ligados a eles 

mesmos, assim foram retirados quaisquer impedimentos que controlassem a 

prática de trazer notas sobre falecimentos, pois assuntos relacionados aos sócios 

dos clubes tinham espaço garantido nas páginas dos periódicos.  

Em seus primeiros anos, a imprensa carnavalesca fazia questão de se 

apresentar como expoente da liberdade, incluindo aí a liberdade de imprensa. A 

edição de O Carnaval, de 1877, utilizava a paródia até nos espaços reservados 

aos anúncios. A festividade do carnaval era discutida no artigo de fundo. 

Comportamentos de personalidades locais eram colocados em xeque, assim 

como as hipocrisias sociais. Em O Leão, de 1928, algumas características 

estavam modificadas. O tom de seriedade com que as mortes eram descritas 

parece estar presente ainda em outros espaços. O artigo de fundo, por exemplo, 

fala sobre a posse da nova diretoria do clube, bem como dos projetos previstos 

para serem realizados sem deixar nenhuma margem para o riso: 

                                                 
38 Não é o objetivo deste trabalho ir além dos jornais carnavalescos, mas se deve alertar 
que muitos periódicos da imprensa diária nesta época davam grande destaque ao 
carnaval. Agora, eles eram os maiores incentivadores das comemorações de Momo. 
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É desejo ardente da nova directoria deste club fazer desaparecer 
qualquer cousa que dê a comprehender ser uma picardia, um 
capricho, uma affronta a quem quer que seja, esperando tambem 
ser esta a attitude de suas congêneres, medindo a 
responsabilidade que existe de parte a parte. Precisamos manter 
como victorienses, o nome Victoria (O LEÃO, 1928, p. 1). 

 
 

  O trecho parece incentivar o fim das rivalidades existentes entre os 

membros do próprio clube e também entre os membros de outras associações 

carnavalescas. Interessante que o periódico prega o desaparecimento da 

picardia, um vocábulo cujo significado está relacionado à ação de um pícaro, ao 

picaresco e às pirraças em geral39. Os três têm como sinônimo o comportamento 

burlesco. Ao rechaçar a picardia, O Leão parece ordenar os comportamentos com 

a lembrança de que a responsabilidade existe e deve continuar a ser mantida 

também no carnaval. Ao clamar pelo fim da picardia, o periódico também tenta 

conter a comicidade, um traço que costumava aparecer até na forma como o 

discurso se manifestava. A rivalidade com outros clubes carnavalescos, antes 

acirrada, demonstra estar menor.  

Para finalizar a descrição das diferenças surgidas em O Leão, cabe dizer 

que este periódico ainda possui textos que se aproximam dos almanaques, com 

pequenas histórias, anedotas e adivinhações. Apesar de algumas dessas 

características estarem presentes nos anos iniciais dos jornais carnavalescos, a 

partir desse momento os assuntos que ocupavam as páginas das revistas 

ilustradas ganham mais espaço nos jornais carnavalescos. No começo, os 

periódicos faziam graça das pessoas e personalidades da própria cidade onde 

eram produzidos, impressos e postos em circulação, agora o entretenimento e a 

distração eram encontrados em fatos ocorridos com atores, cantores e até 

personagens de quadrinhos.  

Em Arlequim, de 1931, as diferenças podem ser verificadas logo na 

primeira página. Traços utilizados no desenho de uma mulher enquadrada em 

plano americano (Apêndice A - Figura 10, p.150) demonstram a influência do 

movimento modernista no Brasil. Na mesma folha, são destacados 

propositadamente pensamentos pouco inteligentes, como o assinado por Zé 

                                                 
39 Ver FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. rev. aum. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p.1325. 
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Tavares: “A casa de um cidadão, ainda mesmo coberta de hypotheca, é a sua 

casa” (ARLEQUIM, 1931, p.1). A razão para serem destacadas frases curtas de 

pessoas conhecidas, em geral quando elas falavam bobagens, provavelmente, se 

deve somente a necessidade de entreter, visto que não existem indicativos da 

disposição de denegrir o falante ou de revelar alguma característica dele.  

Com 16 páginas, o Arlequim traz uma tiragem de 15 mil exemplares, um 

número bem superior aos jornais carnavalescos até então, que não 

ultrapassavam a quantidade de 2 mil exemplares. A propriedade do periódico 

não era de um clube carnavalesco, mas da Jazz-Band e Cia, classificada como 

um “Órgão de ‘defesa’ dos interesses carnavalescos”. Os anúncios em Arlequim 

estão delimitados dos demais textos, com uma diagramação que permite 

facilmente o seu reconhecimento. Marcas de multinacionais são veiculadas, a 

exemplo da produtora de cinema Paramount Pictures e da indústria 

automobilística Ford.  

Se antes os anúncios dos jornais carnavalescos, eram em sua maioria as 

tipografias responsáveis pela impressão dos periódicos, as lojas que vendiam 

produtos carnavalescos e, no máximo, os cafés em funcionamento na cidade, 

agora, é feita publicidade de loterias, próteses dentárias, ventiladores, filmes em 

cartaz nos cinemas, isso sem contar com os espaços comprados para anunciar 

até indenizações pagas por uma seguradora. Não há uma folha no Arlequim que 

não veicule alguma propaganda. Nove das 16 páginas possuem apenas anúncios. 

As publicidades ganham características que as diferenciam do restante dos 

textos. A parte escrita está cada vez menor, sendo composta por períodos 

curtos. Em compensação, o aspecto visual é alvo de preocupação com uso de 

fotografias e de letras mais encorpadas no tamanho e na forma. 

O artigo de fundo de Arlequim, só veiculado na terceira página do 

periódico, fala do aparecimento do jornal sempre em anos de crise. E, como não 

poderia ser diferente, nesta edição de 1931, o tempo era tido como difícil. A 

justificativa para a veiculação de um jornal em uma época que aparentemente 

não produziria lucros é inusitada. O periódico é colocado como uma alternativa 

para os comerciantes anunciarem. Ele seria uma garantia de que existiria 

permanentemente um espaço reservado para a divulgação de produtos e 

serviços. Em todo o texto, Arlequim (1931, p. 3) aparece como um órgão 

caridoso, que garante servir à coletividade com uma “propaganda sadia e 

inteligente”. No último parágrafo: 
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Foi não ha que duvidar, um esforço titânico encontrarmos um meio 
honesto e lucrativo, para todas as partes teressadas, no momento 
ingrato que vivemos. Mas sempre o fizemos e ahi está ‘Arlequim’ 
sacudindo por toda parte os seus guizos provocadores, servindo à 
collectividade e também aos bolsos dos que o quizerem 
(ARLEQUIM, 1931, p.3).     

  

Não se pode duvidar que há um tom risível neste texto, percebido com a 

utilização de uma sinceridade extremada. Porém, o propósito para o qual o jornal 

foi escrito não é incentivar o carnaval. A festa é percebida como uma 

oportunidade de anunciar. Os argumentos não são dirigidos a um público folião, 

mas aos comerciantes. Talvez por isso, a qualidade gráfica do jornal, tido como 

um dos mais bem feitos da América Latina, é exaltada. O periódico seria mantido 

por ser uma necessidade dos anunciantes, que encontram no Arlequim excelente 

lucratividade. Para o público leitor, sobraria a compensação de ter uma 

publicidade bem executada, ao menos esse era um dos objetivos do jornal 

carnavalesco.  

O Arlequim era um jornal editado para trazer anúncios, porém, como já foi 

visto, essa não era a primeira vez que isso acontecia. O Jornal do Miranda e, 

depois, o ZigueZigue, ambos editados pela tipografia Miranda, em 1889, 1897, 

1898 e 1899, traziam muitas publicidades, principalmente da empresa que os 

veiculavam, a Tipografia Miranda. A diferença é que no final do século XIX os 

textos sobre o carnaval predominavam nos periódicos. Em muitos anúncios, além 

da tentativa de vender o produto, argumentava-se sobre as coisas boas 

proporcionadas pelo reinado de Momo. Já em Arlequim a folia aparece 

minimamente como se isso fosse necessário somente para justificar a impressão 

do periódico, bem como o nome que ele recebia. Em geral, os anúncios nem 

mencionavam a proximidade do carnaval.  

Fora as propagandas, Arlequim contém ainda pensamentos de 

personalidades, colocados em versos, em O Team. Estes são os únicos que 

trazem críticas aos comportamentos sociais. Além desses textos, há outros. Em 

um deles, o Gato Félix, personagem dos filmes mudos, conhecido por ter sido a 

primeira imagem transmitida em um receptor de televisão, é identificado como 

um dos maiores astros do cinema; o refrigerador elétrico aparece como um 

eletrodoméstico necessário à conservação dos alimentos; o livro “Hygiene dos 



 

 120 

quintais” é tido como uma solução para atender às exigências estrangeiras. Os 

três, apesar de não serem uma propaganda direta, também funcionam como tal. 

Como pode ser percebido, os jornais carnavalescos estavam incorporando 

as influências da Indústria Cultural, que nesta época nem havia recebido essa 

denominação, o que só aconteceria depois da Segunda Guerra Mundial. 

Entretanto, o fenômeno da massificação do entretenimento, visando à 

lucratividade, já estava em andamento com a universalização de produtos em 

especial os relacionados à ocupação do tempo livre. Ainda que não 

manifestassem isso explicitamente, aos poucos, os periódicos descobriram que 

poderiam ser utilizados ao lazer. Talvez por causa dessa percepção, as 

publicações deixaram de lado muitas características, incorporando outras que 

melhor serviam ao objetivo de atingir o máximo de pessoas com o mínimo de 

rejeição possível. Os anúncios certamente foram inseridos dada a necessidade de 

manutenção das publicações.  

Edições de Arlequim também foram conservadas nos anos de 1933 e 

1934. Fazendo uma rápida comparação entre elas, pode-se dizer que os dois 

números possuem uma qualidade gráfica inferior à edição de 1932. O número de 

páginas foi diminuído, respectivamente, para seis e oito, o proprietário é 

identificado como Blanchou e Cia. e a tiragem foi reduzida em um terço, 

passando a ser de 5 mil exemplares. Os anúncios continuam ocupando bastante 

espaço. Em 1933, a quantidade de textos que tratam do carnaval está um pouco 

maior, apesar de que o Artigo sem Fundo descreve: “Tivemos pouco tempo para 

trabalhar, mas os nosso anunciantes nos garantiram mais esta victoria” 

(ARLEQUIM, 1933, p.6). Na edição de 1934, uma nova característica merece 

destaque. As letras de músicas que seriam tocadas durante a folia são 

impressas, de onde se percebe que o mercado sonoro já está estabelecido. Não 

são mais os hinos dos clubes que são impressos, mas as apostas de sucesso das 

grandes gravadoras. 

Destoando do espírito carnavalesco, a primeira página de a Folha de 

Olinda n.60, de 1932, possui texto cobrando ações da prefeitura para evitar 

alagamentos em alguns bairros olindenses, uma reclamação sobre a ação da 

policia que não fiscaliza pessoas sem trajes nas praias, a notícia da doença de 

um médico, o anúncio de um assassinato em Paulista e a lembrança ufanista da 

passagem do dia 27 de janeiro, data em que os holandeses foram expulsos. 

Nenhum deles lembra a chegada do esperado momo. A lembrança de que o 



 

 121 

tempo da folia havia chegado só ocorre com Carnaval, redigido para falar sobre a 

folia em Olinda com destaque para os ensaios de diversos clubes carnavalescos.  

Uma outra edição de a Folha de Olinda n.61, publicada no mesmo ano no 

mês de fevereiro, traz na primeira página os vivas com a chegada de Momo. A 

estrutura do periódico continua a mesma do exemplar anterior. Porém, um 

aspecto diferente surge no texto Subdelegacia de Polícia-Aviso. Ele traz as regras 

que deveriam ser seguidas por toda a população durante o carnaval. São 15 

normas colocadas em tópicos, que trazem, desde recomendações aos agentes de 

polícia para que tratem os foliões com urbanidade, até restrições de fantasias 

consideradas inapropriadas, como as que usassem emblemas nacionais ou 

fossem consideradas indecentes.  

Os clubes tinham de se recolher à sede até no máximo uma hora da 

madrugada. As bandas não podiam executar canções militares ou músicas 

alusivas a outros clubes. Era proibido cantar não apenas o hino nacional, mas 

também o hino de João Pessoa e de países estrangeiros. A revista de pessoas 

para encontrar armamentos poderia ser realizada a qualquer instante. A regra de 

número 2 garante rigidez nas punições daqueles que desrespeitassem as 

famílias, só não se descreve o que é considerado desrespeito.  

Interessante que no começo os jornais carnavalescos manifestavam uma 

certa aversão às regras do cotidiano, principalmente ao modo hipócrita com que 

elas eram defendidas e, ao mesmo tempo, desrespeitadas. O crescimento do 

carnaval era o argumento utilizado pelos jornais carnavalescos para exigir novas 

atitudes do poder público. Foi dessa maneira que eles passaram a defender a 

necessidade de algumas normas serem estabelecidas a fim de melhorar a folia, 

torná-la mais civilizada. Assim, O Imprensa, de 1932, sugeria: 

 
Precisamos quanto antes abolir a praxe, muito de uso da maioria 
dos foliões, de dar pulos exagerados quando fazem o passo. (...). 
Providencie a polícia para que seja construida uma base aérea, 
onde o povo danse com ordem, vigiado por um corpo de policiaes, 
e deixe, cá em baixo, as ruas livres do frêvo exagerado, e livres 
para o transito dos carros que compõem o corso. Outro 
inconveniente: o uso imoderado de injectar lança-perfumes nos 
olhos das “Colombinas” (O IMPRENSA, 1932, p. 2)  

 

 Os próprios jornais carnavalescos começam a exigir o controle do 

carnaval. Marcas de que isso poderia ocorrer estavam presentes nos primeiros 

números. No entanto, a sensação era que as cobranças pela instalação de 
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restrições se diluíam com os dizeres enaltecedores da liberdade só existente com 

a chegada de Momo. No trecho acima, observa-se que os periódicos deixaram de 

lado a defesa da liberdade sem comedimentos para exigir normas de como a 

folia deveria ser comemorada.  

Uma outra modificação nos jornais carnavalescos é que a produção 

jornalística começa a ser discutida com o objetivo de incentivar melhorias 

profissionais aos redatores dos periódicos que passaram a ser denominados por 

jornalistas. Essa preocupação demonstra a profissionalização dos periódicos. 

Enquanto os jornais carnavalescos antigos, em contraposição aos periódicos 

diários, queriam agir com liberdade, os jornais carnavalescos já na primeira 

metade do século XX queriam garantias para os jornalistas. Antes, os periódicos 

quase nunca traziam a identidade real dos redatores. Agora, os jornais não 

possuem receio de apresentar quem redige os textos até porque não manifestam 

serem contrários à prática jornalística dos jornais diários. A assinatura dos 

jornalistas começava a ser cada vez mais importante aos jornais, talvez, porque 

isso conferisse credibilidade aos leitores e, principalmente, aos anunciantes.  

Na década de 1930, os jornais carnavalescos continuam sendo publicados 

com freqüência. De 1931 a 1937, estão conservados 23 periódicos. As 

características descritas acima prevalecem. A diagramação ganha qualidade com 

a inserção de fotografias e ilustrações diferenciadas com a aparição até de 

montagens e de desenhos de passistas de frevo. Será comum colocar slogans 

nos rodapés das páginas e acima do título do periódico. A estruturação dos 

textos não possui o mesmo padrão a ser seguido como acontecia nos jornais 

carnavalescos mais antigos.  

 Nos anos de 1940, há dez jornais carnavalescos em 1943, 1947, 1948 e 

1949. As letras de marchinhas que seriam executadas nos dias carnaval vão 

tendo cada vez mais espaço e, com elas, surgem concursos para a eleição, por 

exemplo, do melhor frevo, que por esta época começava a ganhar subdivisões e 

não incitava mais preconceitos por causa de sua origem popular. Em 1948, A 

Graciosa, nome de uma loja do Recife também conhecida por casa Edifício Santa 

Terezinha, trazia em suas oito páginas frevos-canção de Capiba e Nelson 

Ferreira. O samba se fazia presente, assim como as composições de xotes, 

baiões e forrós de Luiz Gonzaga. Um ano antes, em 1947, O Almanaque do 

Carnaval só trazia melodias de músicas e anúncios. O mesmo acontecia com a 

folha Marchas, Frevos e Sambas para o Carnaval de 1949.  
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Ainda em 1949, o jornal Maskarado se diferencia dos demais, pois não 

colocava em destaque nem mesmo a marca de seu próprio nome para trazer na 

primeira página um texto intitulado Guerra às escolas de Samba. Antes de ele 

ser iniciado, um boxe, na primeira coluna à esquerda, com continuação na 

página cinco, trazia uma Explicação aos leitores sobre a escolha da manchete, 

que certamente deveria ter tido grande repercussão. A fim de amenizar a 

polêmica, o texto começa contando sobre a criação bem sucedida do periódico 

para só depois revelar um dos objetivos propostos por ele: 

 

Com o entusiasmo redobrado e uma confiança ainda maior na 
compreensão do nosso povo, “MASKARADO” aqui está novamente 
para defender o caráter regionalista do Carnaval pernambucano, 
incentivando-o no que êle tem de genuinamente nosso. Para 
tanto, nos propusemos a desmascarar toda e qualquer influencia 
estranha que se queira introduzir em uma festa tão tipicamente 
pernambucana (MASKARADO, 1949, p.1 e p.5). 

  

No texto contra as escolas de samba é defendido um ponto de vista 

semelhante. Critica-se a invasão de costumes de outros estados, principalmente 

do Rio de Janeiro, que em nada combinavam com as tradições de Pernambuco. 

As escolas de samba trariam apenas a degradação da música popular e a 

malandragem dos morros cariocas. Uma reação contra isso se tornava uma 

exigência para manter as tradicionais festas pernambucanas, que não 

necessitavam da importação de tradições de fora. No Maskarado, o frevo já tinha 

história e merecia ser contada, como defendia um texto do jornalista Mário Sette 

que argumentava ter ocorrido primeiro a criação do passo e, só depois, a 

nomeação do conjunto deles. O carnaval do passado é rememorado ainda em 

artigos escritos por Jorge Abrantes e por Luiz Nascimento, ambos defensores da 

conservação da autenticidade da folia.  

Outra característica que chama a atenção no Maskarado é a quantidade de 

fotografias de mulheres, certamente colocadas para atrair os olhares masculinos.  

Retratos de atrizes ilustram um texto sobre a crise na indústria cinematográfica, 

mas a maior parte das imagens não possuem conexão com o conteúdo escrito. 

Algumas mulheres aparecem em trajes de banho, com roupas usadas para a 

prática esportiva e com fantasias, todas bem curtas para a época.  

Na década seguinte, estão conservados 16 jornais carnavalescos, em 

1950, 1952, 1953, 1954 e 1955. Desta vez, os textos desaparecem quase que 

totalmente. A divulgação de músicas, algumas vezes seguidas do retrato do 
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intérprete, e as propagandas compõem praticamente a totalidade dos periódicos. 

As exceções ocorrem em Pitú no Frevo. Como a própria denominação denuncia, 

o periódico é mantido pela aguardente Pitú. Evidentemente, a publicação faz a 

publicidade da bebida, no entanto, ela retoma algumas características dos anos 

iniciais dos jornais carnavalescos. Essa impressão pode ser observada já na 

apresentação dos objetivos do jornal, colocados em um espaço, que já não era 

mais chamado de artigo de fundo, porém se apresenta de forma semelhante a 

ele: 

 

Vem desataviado de precedentes futeis, sem mascara, sem 
caracterisações e sem fantasia, porem risonho e alegre de acordo 
com a epoca dos grandes Deuses Momo e Baco. Como Momo faz 
os seus tregeitos e como Baco cambaleia politicamente. Brinca e ri 
mas os seus brincos são inofensiveis, simplesmente carnavalescos. 
Viva a pandega e viva a folia (PITÚ NO FREVO, 1952, p.1). 

 

Nem mesmo o fato de o Pitú no Frevo explicitar que não machucaria 

ninguém é uma novidade, pois alguns jornais carnavalescos anteriores a 1928 

faziam isso em enunciados bem parecidos. O que muda é que essa afirmação 

está lançada em uma nova situação. No começo, os periódicos diziam serem 

inofensivos na tentativa de retirarem a culpa por aquilo que falavam, como se 

eles não quisessem assumir a responsabilidade por qualquer mal-estar que 

pudessem causar com as críticas, mesmo elas estando envolvidas em um caráter 

cômico. Nos jornais mais próximos da atualidade, os periódicos não demonstram 

tanta preocupação por aquilo que falam, talvez, por conterem cada vez menos 

textos escritos e, portanto, cada vez menos assuntos abordados. Apenas o 

carnaval parece interessar. Ou a própria festa serve para ser tematizada ou ela 

serve como pretexto comercial.  

Assim, quando o Pitú no Frevo aponta que a característica de ser 

carnavalesco inibe as ofensas, este enunciado, ao agir em conformidade com o 

que estava ocorrendo nos jornais carnavalescos, transforma a significação. Com 

isso, o enunciado funciona não para transmitir uma ingenuidade calculada 

porque ciente dos problemas que os dizeres poderiam causar, mas faz uma 

afirmação que, inevitavelmente, seria cumprida. Não havia porque existirem 

preocupações por parte do público leitor, pois os jornais carnavalescos quase não 

enxergavam mais graça em se arriscar a falar mal das pessoas. A bem dizer, as 

críticas poderiam ir de encontro aos interesses dos periódicos.  
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 As demais edições dos anos de 1950 são uma espécie de encarte, postos à 

venda, com composições que seriam executadas no carnaval. Considerá-las 

como jornais, talvez, resulte em um certo exagero, visto que não há nem mesmo 

menção da existência de um redator responsável por elaborar o conteúdo. As 

letras das melodias são reproduzidas com a indicação somente do nome da 

música, do compositor e do estilo musical, se samba, marcha, baião, bolero, 

valsa, frevo e etc. Às vezes, informa-se também o intérprete e o disco em que a 

música foi gravada. As ilustrações aparecem em pequena quantidade. Em geral, 

são fotografias de cantores e desenhos de personagens fantasiados. Até os 

anúncios praticamente desaparecem nessas edições. Deve-se considerar, no 

entanto, que a publicação mantém o traço de profissionalismo. Como o seu 

objetivo é divulgar músicas, através da venda das melodias, esse propósito é 

cumprido.  

 No cd-rom do Arquivo Público não há nenhuma edição da imprensa da folia 

nas décadas de 1960 e 1970. Em 1980, somente um número está conservado já 

no final da década, em 1987. É a publicação Carnaval dos 450 anos do Recife. 

Em formato de revista, com 24 páginas, o material já na primeira página informa 

que a edição corresponde aos meses de fevereiro e março e foi produzida pela 

Fundação de Cultura da Prefeitura do Recife. Ainda na primeira página, é 

impresso um anúncio da cerveja Brahma Chopp. O texto inicial é Palavras do 

Prefeito. O chefe do Executivo da capital pernambucana Jarbas Vasconcelos, 

apresentado ainda em fotografia sorridente, começa da seguinte maneira: 

 

No ano passado, decorridos apenas 45 dias de nossa 
administração, o Recife viveu um dos melhores carnavais de sua 
história. É isto que registra a Imprensa pernambucana. Foi o povo 
quem fez. Se nos cabe, a nós do Governo Municipal, da Fundação 
de Cultura, algum mérito, é o de ter oferecido as condições para 
que o povo fosse às ruas, se manifestasse, participasse 
intensamente de nossa grande festa popular. Esperamos que isto 
seja repetido neste Carnaval de 1987. Com mais brilho ainda. Por 
uma razão especial neste ano o Recife está comemorando seus 
450 anos (CARNAVAL 450 ANOS DO RECIFE, 1987, p.3).  

 

 Antes de analisar o trecho, cabe descrever os demais textos da publicação. 

Em Carnavalizemos sem paroquialismos, o escritor Jomard Muniz de Brito 

mistura diversas características pernambucanas para falar sobre o carnaval. O 

Coordenador do Projeto Carnaval-INF/Funarte em Maracatu Leão Coroado: 124 

no carnaval do Recife apresenta a história dessa tradicional manifestação sem 
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deixar de abordar os incentivos públicos voltados à conservação das 

manifestações populares. Na seqüência, a publicação disponibiliza a programação 

da semana pré-carnavalesca e dos dias da folia. Letras de frevos são impressas. 

Ainda dedica-se amplo espaço, constituído por sete páginas, para contar a 

história resumida das agremiações com a data a criação e as condições delas na 

atualidade. Por fim, a prefeitura antecipa a programação planejada para as 

comemorações pelo aniversário da cidade, um assunto, aliás, lembrado a todo o 

momento no periódico.  

O Carnaval 450 anos do Recife atende à expectativas distintas: mostra 

que a prefeitura estava cumprindo com a sua função de organizar o carnaval e 

estimula a participação da população nos eventos comemorativos do aniversário 

do município. A diferença entre as duas festas é que o carnaval havia começado 

espontaneamente, na informalidade popular. O crescimento se deu de tal forma 

que a participação do poder público foi exigida até nos próprios jornais mantidos 

pelos clubes carnavalescos. Já o aniversário do Recife foi criado formalmente, 

por isso, mesmo com o incentivo do poder público, nunca conseguiu muita 

participação da população, tendo, por isso, de ser incentivado sem muito sucesso 

pelo poder público.     

A apresentação das características da imprensa da folia foi uma opção 

encontrada para apontar as semelhanças e as divergências entre os periódicos 

publicados antes de 1928 e os que foram veiculados a partir desse período. 

Evidentemente, a escolha de o periódico O Leão como marco da mudança 

enunciativa nos jornais carnavalescos não foi aleatória. Nele, de acordo com o 

que foi descrito, foram verificadas características que confirmavam uma nova 

maneira de os periódicos se constituírem. O discurso nos jornais carnavalescos, 

portanto, esteve em movimento nos 110 em que foram publicados. Mas, como 

as mudanças e as permanências se estabelecem?  

Antes de começar a análise, segue abaixo um quadro com as principais 

mudanças observadas nos enunciados, os tópoi discursivos. É necessário alertar 

que os exemplos estão colocados na seqüência linear dos anos. Foram 

destacadas as abordagens mais recorrentes em cada fase e, ainda, as que mais 

evidenciavam as diferenças entre os dois modos principais como os jornais 

carnavalescos eram apresentados de acordo com o padrão discursivo que 

possuíram. Como nem sempre os temas são os mesmos, não foi possível fazer, 

em todos os casos, comparações com cada um dos exemplos. 
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QUADRO 1 – Tópoi discursivos/enunciados. 

 

TOPOS 
DISCURSIVO 

ANTES DE 1928 A PARTIR DE 1928 

 
 
 
 
 
 
 

Liberdade 

 
Topos tematizado 

Posicionamento discursivo: 
Libertário 

 
“Pois que odeio as 
jerarquias,/Deixo qualquer 
sapateiro/Transformado em 
cavalleiro/E os reis a trez ao 
vintém!/(...)/Maldigo as chopas 
sediças,/De conselleiros 
safados,/E os costumes 
depravados/Quer de homem, 
quer de mulher/Sou a própria 
liberdade!” (O Carnaval, 1881, 
p.1). 

Topos praticamente não 
tematizado 

 

 
 
 
 
 
 

Espírito crítico 

 
Topos tematizado 

Posicionamento discursivo: 
Crítico 

 
“Procure o redactor da tal 
Lanterna Mágica, e faça-lhe 
saber que já ancoremos n’este 
parto, e é necessário de elle 
consiga um pouco o seu bem-
tivi, que vê o algueiro no olho 
alheio, e não vê no seu” (O 
Encouraçado, 1883, p.4). 

 

Topos praticamente não 
tematizado 

 

 
 
 
 
 
 

Festividade do 
carnaval 

 
Topos tematizado 

Posicionamento discursivo: 
Festivo 

 
“O Caiador não uza d’essas 
cousas feias, é hoje o que era 
hontem e o que será amanhã: 
folgasão, satyrico (...). Nos três 
dias de carnaval O Caiador não 
se veste de luto para chorar pela 
pátria, não sabe carpir 
desgraças, pensa unicamente 
em rir e fazer rir” (O Caiador, 
1891, p.1). 

 

Topos tematizado 
Posicionamento discursivo: 

Festivo 
 
“No intuito de alertar o pessoal 
de nossa terra, lembrando-lhe 
que é preciso sustentar a 
tradição de seu carnaval, 
aparece o Jornal que 
epigrammatiza estas linhas” 
(O Leão, 1928, p.1). 
 

 
 
Rivalidades entre 

clubes 

 
Topos tematizado 

Posicionamento discursivo: 
Incitador de rivalidade 

 
“Canna Verde–Desses jornais 
barulhentos/Não soffro o pé no 
pescoço/Há de ser mil e 

 
Topos tematizado 

Posicionamento discursivo: 
Sem rivalidade 

 
“O Club Vasculhadores por 
intermedio de seu orgam A 
Aranha, saúda os seus 



 

 128 

trezentos/Com meio kilo de oso” 
(O Caiador, 1898, p.4). 

congêneres, desejando-lhes 
que o carnaval de 1933 seja 
feliz, alegre e triumphante, 
estendendo-se também, aos 
blocos e troças da capital” (A 
Aranha, 1933, p.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profissionalização 

do carnaval 

 
Topos tematizado 

Posicionamento discursivo: 
Profissionalização 

 
“Todavia este Club tem 
procurado (segundo a forma de 
pensar de muito) educar-se nas 
normas da civilisação moderna, 
desde a sua forma de exhibir-se 
perante o publico, até a vida 
intima já pela seu chiste, já 
pelos seus estatutos severos, 
que tem sabido chamar ao 
terreno da obediencia e bom 
comportamento aos seus 
associados” (O Espanador, 1905, 
p.1) 

 

Topos tematizado 
Posicionamento discursivo: 

Profissionalização 
 

“E agiu de tal forma que 
conseguio reunir o pessoal sob 
a presidencia do Mattos, 
secretariado pelo Marques 
Santos, vulgo Americo. Da 
formalesca reunião que foi 
agitadissima, resultou a 
creação do bloco “A Mulher na 
Lua”, que se exhibirá nos três 
dias do frevo” (Arlequim, 
1931, p.2). 
 
 

 
 
 
 
 

Preconceito 

 
Topos tematizado 

Posicionamento discursivo: 
Preconceituoso 

 
“Terás, além de choças e 
carinho/rumor de vozes, tilintar 
de quizos/e esse frevo sem por 
do Zé Povinho” (O Momo, 1908, 
p.2). 

 
Topos tematizado 

Posicionamento discursivo: 
Sem Preconceito 

 
“De volta O Veneno, um 
jornalsinho humilde, porem 
frevolento. Humilde, porque os 
que nele colaboram não são 
estudantes nem freqüentam 
academia” (O Veneno, 1943, 
p.1). 

 

 

 
 

Comercialização 
da festa 

 

 

 

Topos praticamente não 
tematizado 

 

 

Topos tematizado 
Posicionamento discursivo: 

Discurso comercial 

“Foi não ha que duvidar, um 
esforço titanico encontrarmos 
um meio honesto e lucrativo, 
para todas as partes 
teressadas, no momento 
ingrato que vivemos” 
(Arlequim, 1931, p.3). 

 

 

Discurso noticioso 
 

Topos praticamente não 
tematizado 

 

Topos tematizado 
Posicionamento discursivo: 

Discurso noticioso 
 
 “Acha-se nas mãos do senhor 
Getulio Vargas o projeto da lei 
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eleitoral, que foi redigida por 
uma comissão dos juristas dos 
mais acatados e presidida pelo 
senhor Mauricio Cardoso, 
ministro da Justiça, que é 
também uma notabilidade na 
Ciência e no Direito” (Folha de 
Olinda, 1932, p.1). 

 

 

 

 

Prestígio 
jornalismo/autoria 

 

 
 
 
 
 

Topos praticamente não 
tematizado 

 

 

 

Topos tematizado 
Posicionamento discursivo: 

Discurso em defesa do 
jornalismo 

 
 “O Imprensa não é um feudo 
nem pertence a uma 
olygarchia. Todos os seus 
directores e auxiliares sentem-
se donos ou quase donos do 
orgam da grande, laboriosa e 
illustre classe dos jornalistas” 
(O Imprensa, 1932, p. 2). 

 

 

4.2 Disputas entre os jogos de verdade: o arquivo 

 

Os jornais carnavalescos pernambucanos basicamente se diferenciavam 

em dois momentos distintos, antes e depois de 1928. Essas duas grandes 

divisões propostas neste trabalho consideram a semelhança dos enunciados, 

tendo como base a formação deles. A separação em torno de dois eixos centrais 

levou em conta a disposição de que nestes dois momentos o discurso parecia 

estar regido por leis que centralizavam aspectos diferentes. Assim, considerando 

o material do cd-rom em sua totalidade, a explicação é que os enunciados 

passaram por uma transformação. Ainda que a modificação dos enunciados não 

atingisse a totalidade do discurso, as mudanças foram suficientes para impor 

uma nova maneira de o discurso ser conduzido. 

Foucault (2002) através da noção de arquivo tenta dar conta da dupla 

manifestação discursiva entre a permanência da continuidade e a mudança da 

descontinuidade. Ao contrário de serem oponentes, ambas são entendidas pelo 

teórico como complementares. Isso porque o arquivo imprime as possibilidades 

do dizer na mesma medida em que torna possíveis as modificações dos 

enunciados. O arquivo do discurso não existe somente pelo acúmulo inerte de 
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coisas, ele está vivo e, por isso, permite rupturas que quebram a linearidade e 

promovem novos agrupamentos dos enunciados.  

Aquilo que dá corpo aos enunciados, direcionando o que pode e deve ser 

dito e repetido, é definido pelo sistema de enunciabilidade. Já o mecanismo que 

autoriza as modificações dos dizeres é tomado como o sistema de funcionamento 

do enunciado. É por meio deste último que os dizeres passam a funcionar de 

uma maneira diferente daquela que o sistema de enunciabilidade induz. Cabe 

ressaltar que as modificações dos enunciados não consistem em diferenças 

provocadas pela formulação de uma oração. Um novo enunciado pode surgir até 

em uma oração idêntica. Para Foucault (2002), não é o caráter exclusivo da 

enunciação que impõe mudanças no enunciado. São as condições de formação 

de cada dizer que levam à mudança. O arquivo contém tudo isso, por isso é um 

conceito de grande amplitude. Ele é a condição de realidade do discurso, o a 

priori foucaultiano: 

 

(...) temos na densidade das práticas discursivas sistemas que 
instauram os enunciados como acontecimentos (tendo suas 
condições e seu domínio de aparecimento) e coisas 
(compreendendo sua formalidade e seu campo de utilização). São 
todos esses sistemas de enunciados (acontecimentos de um lado, 
coisas de outro) que proponho chamar de arquivo (Foucault, 2002, 
p.148). 

 

 Na medida em que o arquivo está por trás das condições de formação e de 

transformação dos enunciados, Foucault (2002) deposita neste conceito toda a 

responsabilidade pelos modos como o discurso se comporta. Ao invés de 

simplificar a questão, o teórico dá a ela maior complexidade quando considera 

que o arquivo não pode ser descrito em sua totalidade, nem jamais controlado 

na atualidade. A primeira implicação é que ele, apesar de ser a chave para a 

explicação dos discursos, nunca será, de fato, reconhecido. A segunda implicação 

também começa com a força da negação, mas, a despeito disso, abre a 

possibilidade de o arquivo ser reconhecido, ao menos, em parte.  

Ao recusar o reconhecimento do arquivo quando se está diante da 

atualidade, Foucault (2002) incita a conclusão de que ele pode ser mais bem 

percebido em análises que desvelem a história. Assim, o conceito de arquivo 

para compreender o movimento dos jornais carnavalescos parece ser útil, visto 

que esse material é histórico. Na medida em que há um distanciamento do 

período em que os jornais carnavalescos foram veiculados do momento em que 
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ele são tomados como objeto de pesquisa, acredita-se na possibilidade de serem 

percebidas nuances que escaparam à visão daqueles que vivenciaram as 

situações no presente em que os periódicos estavam em circulação. 

 O arquivo é tido como a primeira instância do discurso, o núcleo central, a 

camada mais profunda que rege todos e quaisquer enunciados, daí ser tão 

improvável alcançá-lo. A dificuldade em lidar com este conceito só faz aumentar 

com o conhecimento do discurso, pois, de acordo com a profundidade atingida, o 

próprio pesquisador se aproxima de uma zona de conflito em que não sabe mais 

se está sendo guiado pelas orientações do sistema de enunciabilidade ou se está 

atuando para que o sistema de funcionamento se torne preponderante. É por 

conta desse confronto incessante, porém necessário, que o pleno conhecimento 

do discurso sempre escapa. Mas, o próprio Foucault (2002), abre caminhos para 

se analisar o discurso. Se não é possível atingir a profundidade do arquivo, a 

consciência da existência dele como regente dos enunciados permite trilhar as 

camadas que o cercam. Por meio dessas superfícies, pode-se diagnosticar as 

posições e superposições entre os enunciados. 

 Na análise do discurso dos jornais carnavalescos, foi percebido que os 

dizeres se manifestavam de maneiras diferenciadas. Os enunciados de cada 

periódico não divergiam totalmente dos enunciados de outros periódicos da 

mesma época devido às imposições do sistema de enunciabilidade, motivado 

pelo arquivo. Assim, os primeiros jornais carnavalescos eram guiados por 

enunciados que abordavam o carnaval, enfatizando todas as benesses da 

festividade como a possibilidade de falar mal dos outros, revelando as hipocrisias 

e fazendo brincadeiras com assuntos do cotidiano. Já em um segundo momento 

o foco que dirigia os enunciados dos jornais carnavalescos utilizava a festa, já 

popularizada, como uma oportunidade de tirar proveito comercial dela com 

anúncios publicitários, com a venda de letras de músicas e até com a divulgação 

das ações do poder público.   

Dessa maneira, os enunciados da imprensa da folia se manifestavam como 

coisas, que são continuamente repetidas, quando reproduziam o sistema de 

enunciabilidade estabelecido, e como acontecimentos, quando promoviam as 

diferenças que permitiram a inserção de um novo sistema de enunciabilidade. 

Resta, agora, desenvolver alternativas para destrinchar as camadas que 

envolvem o discurso dos jornais carnavalescos na tentativa de desvelar o 
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arquivo. Com esse objetivo, talvez, possam ser obtidas explicações de como os 

jornais carnavalescos puderam ser modificados. 

Foucault (2002) tenta abarcar como os enunciados se mantêm através da 

idéia de positividade. Essa noção tem como base a permanência e, 

conseqüentemente, pode ser trabalhada como um dos mecanismos que 

propiciam o comportamento dos enunciados como coisas, que se dizem 

simplesmente por dizerem, que aparentemente correm soltas, pois não trazem 

nenhuma posição de confronto visando à apresentação da diferença. Pode soar 

estranho, mas um enunciado coisa rapidamente é esquecido para dar lugar a 

outro enunciado coisa e, assim, sucessivamente de forma a conservar o dito 

pelos incessantes re-ditos do sistema de enunciabilidade. Mas, um alerta sobre a 

compreensão dos enunciados recorrentes: 

 

Não é dizer que eles permanecem no campo da memória ou que 
podem reencontrar o que queriam dizer; mas sim que se 
conservaram graças a um certo número de suportes e de técnicas 
materiais, segundo certos tipos de instituições e com certas 
modalidades estatutárias. (...) Isso quer dizer, finalmente, que as 
coisas não têm mais o mesmo modo de existência, o mesmo 
sistema de relações com o que os cerca, os mesmos esquemas de 
uso, as mesmas possibilidades de transformação depois de terem 
sido ditos (FOUCAULT, 2002, p.143). 

 

  A positividade controla os enunciados em torno da imutabilidade. Mas, isso 

não significa dizer que há uma rede de memória conservando as coisas que 

querem continuar sendo ditas, como a tendência dos jornais carnavalescos de 

tratarem o carnaval como uma oportunidade de se ter alegria, felicidade. De 

acordo com Foucault (2002), são os suportes e as técnicas de formação dos 

enunciados, a partir dos tipos de instituições e de modalidades estatutárias, que 

trazem a possibilidade de as mudanças ocorrerem. Dessa forma, os periódicos 

analisados seguem a tendência de se manterem os mesmos. Porém, a 

observação da totalidade dos 110 anos das publicações revelou que o objeto se 

direcionava não a uma, mas a duas positividades, a duas forças consecutivas que 

impuseram como o discurso era constituído.   

Para encontrar a positividade, Foucault (2002) orienta que se deve 

identificar primeiro as performances verbais que surgem na manifestação 

enunciativa. Nos jornais carnavalescos, duas performances verbais se 

apresentam com maior nitidez, embora se deva admitir que elas podem existir 
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em confluência com outras não identificadas por este estudo. Antes de apontá-

las cabe dizer que estas compõem também as formações discursivas. E, por 

efeito em cadeia, como as formações discursivas dependem das regularidades, 

as performances verbais terminam também por serem condicionadas pelas 

regularidades. Apesar de um conceito estar vinculado a outro, Foucault (2002) 

não os trata como sinônimos. Cada um é colocado em níveis distintos, ainda que 

eles possam ser interligados. 

 Uma primeira formação discursiva nos jornais carnavalescos 

pernambucanos seria formada por enunciados dos primeiros anos das 

publicações. A performance verbal se inicia no final do século XIX com O 

Carnaval de 1877, sendo, portanto, coincidente com o periódico mais antigo do 

cd-rom. A manutenção de semelhanças na formação dos enunciados permaneceu 

até a primeira metade do século XX com O Leão, de 1928. Nesse período de 

aproximadamente cinco décadas, o discurso era construído, na maioria dos 

casos, por enunciados que convocavam os foliões para a folia, ressaltando as 

benesses da vida, como alegria, prazer, riso, liberdade. Com a retomada de 

divindades antigas, recorrentemente de Momo, o carnaval parecia ser a 

idealização do mundo perfeito.  

Não fosse pela constante permanência das críticas aos comportamentos de 

políticos representados como aproveitadores e de pessoas apresentadas aos 

leitores através de estereótipos, como namoradeira, fofoqueira, romântico, a 

folia poderia ser tida como um mundo de sonhos, talvez, pudesse se tornar até a 

outra vida a qual Bakhtin se referia, já que estaria despida das imposições 

sociais. No entanto, quando os periódicos retomam os problemas do cotidiano, 

eles parecem utilizar isso como uma estratégia para mobilizar a participação de 

foliões no carnaval. Como se os homens não tivessem como solucionar os 

problemas, eles teriam como alternativa, chegado fevereiro, às vezes, março, 

adentrar na folia. Afinal, por que não cantar, dançar, beber, gozar, sem culpa? 

O falar mal das pessoas e a criação trocadilhos e duplos sentidos causava 

o riso, mas ao mesmo tempo trazia o rechaçamento de certas atitudes, pois as 

críticas condenavam os comportamentos observados, apontando quais atitudes 

seriam corretas. Nesse primeiro momento dos jornais carnavalescos, o riso seria 

provocado pela lembrança da dor do cotidiano, afinal, melhor rir que chorar. O 

riso aparecia na mesma medida em que as condenações sociais, calcadas na 

moralidade, eram identificadas. Interessante que as imposições sociais poderiam 
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passar despercebidas, já que a abordagem com uso da comicidade predomina. O 

carnaval demonstrava ser uma saída fugaz para os problemas, mas as 

imposições sociais continuavam a existir. Os jornais carnavalescos gostavam de 

demonstrar erudição e condenavam a popularização da festa. 

Os periódicos da primeira formação discursiva ainda alardeavam a 

liberdade, outro elemento argumentativo utilizado para convencer as pessoas a 

entrarem na folia. Os jornais carnavalescos também garantiam possuir liberdade 

de imprensa, coisa que não aconteceria nos jornais diários. A rivalidade da 

imprensa da folia acontecia não só com a demonstração de superioridade frente 

aos periódicos do cotidiano. Cada jornal carnavalesco, veiculado por clubes 

diferentes, queria ser a melhor publicação e, principalmente, o melhor clube 

carnavalesco.  

A segunda formação discursiva é estabelecida a partir de 1928 com O Leão 

e segue até a última edição do material analisado com Carnaval dos 450 do 

Recife, de 1987. Em seis décadas, as publicações de carnaval conservadas pelo 

Arquivo Público ganharam diferenciações que fizeram elas se distanciarem da 

formação discursiva anterior. A regularidade passou a ser formada por 

enunciados que tratavam do carnaval, a festa passou a ocupar praticamente 

todo o conteúdo como se estivesse desvinculada do cotidiano.  

As críticas sociais continuam, mas elas em sua maioria deixaram de serem 

vinculadas aos problemas do dia-a-dia, antes responsáveis por trazerem dores e 

sofrimentos. Os políticos, com exceção dos trechos reproduzidos no tópico 

anterior, não são mais representados como seres risíveis cuja moral necessitava 

ser recuperada. Ainda se ri muito do comportamento das pessoas. A diferença é 

que a comicidade não é provocada por uma espécie de condenação como se 

fosse dada uma sentença, como ocorria na primeira formação discursiva. Em 

uma comparação, o riso parece ser bem semelhante ao causado por palhaços no 

picadeiro de um circo repleto de crianças.  

Não que o riso de palhaços não possa incitar também uma moral. O que 

chama a atenção é que o riso é mais leve como se não tentasse pregar nenhuma 

sentença além do próprio riso, como se ele fosse desprovido de malícia. 

Possivelmente, as atitudes são minimizadas porque elas podem aparecer em 

qualquer pessoa, independente de serem resultado da desconformidade das 

normas sociais, da falta de moral. Disso decorre a constante repetição de seções 

que dão destaque às bobagens faladas por personalidades conhecidas dos 
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leitores. Falar que o chapéu de um vereador é velho ou dizer que o prefeito se 

veste mal parece ser bem diferente que constatar a usurpação dos bens públicos 

para servir a interesses pessoais como acontecia outrora.  

Outra consideração importante a ser feita é que não se incentivava mais a 

participação de foliões no carnaval. Assim, não se utilizava a alegria, o riso, os 

prazeres para compor estratégias de convencimento. Agora, os enunciados da 

folia enaltecem a mobilização do povo, a participação de todos. Se algumas 

manifestações culturais, como o frevo, eram alvos de preconceito, a nova 

performance verbal enxergava nelas uma possibilidade comercial. Por esse 

motivo, as letras de músicas ocupavam páginas inteiras de publicações postas à 

venda. Até o foco da divulgação de fatos ocorridos fora da jurisdição estadual e 

nacional recebeu um novo direcionamento com a inserção de notícias sobre 

filmes e artistas. Os jornais carnavalescos passaram a tratar, nos poucos textos 

noticiosos que ainda permaneceram, cada vez mais de variedades, de assuntos 

ligados ao laser, como o cinema e a moda.  

Deve-se reforçar que as duas formações discursivas apresentadas não 

impossibilitam a identificação de características, tanto em uma regularidade 

quanto em outra, que se diferenciem totalmente dos dois padrões descritos. 

Assim, pontos de semelhanças da segunda formação discursiva podem ser 

encontrados na primeira formação discursiva e vice-e-versa. É através dessas 

disparidades que se pode explicar como o discurso pôde ter se transformado. 

Assim, na primeira formação discursiva aparecem características que seriam 

consolidadas no sistema de enunciabilidade na segunda formação discursiva.  

 Se a constituição de uma nova regularidade depende de alterações nas 

relações entre os enunciados, por isso uma formação discursiva pode dar espaço 

para outra ocupar o seu lugar, nada foi dito sobre o que promove a alteração 

dessas relações. Acredita-se, com base no pensamento foucaultiano, que para 

uma regularidade dar lugar a outra, nas publicações de carnaval, houve uma 

disputa de poderes, pois estes podem fazer alterar a ordem discursiva a partir da 

troca de positividade. Deve-se, então, discutir o que move essa disputa de 

poderes nos jornais carnavalescos para que eles tenham sido modificados 

discursivamente. 
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4.3 O acontecimento discursivo, surgimento do novo 

  

 O terceiro sistema de exclusão da ordem discursiva, apresentado por 

Foucault (1996), é a vontade de verdade. As outras duas, a segregação da 

loucura e a palavra proibida, foram discutidas nos capítulos anteriores, contudo, 

o discurso da imprensa carnavalesca pernambucana não funcionava na 

exterioridade desses dois critérios. Os comportamentos que incitavam a loucura 

não serviam para retirar a soberania da razão e a palavra proibida não se 

manifestava, pois os dizeres continuavam sendo controlados, em uma 

demonstração de que a liberdade não era exercida conforme os periódicos 

apregoavam. Haveria, assim, condições de uma outra vontade de verdade, 

diferente daquela que orientava o sistema de enunciabilidade, aparecer?    

 De acordo com Foucault (1996), a vontade de verdade possibilita que o 

discurso da exterioridade, fora da ordem discursiva estabelecida, deixe de ser 

ritualizado, passando a ser ele próprio uma nova verdade instituída. Dessa 

maneira, o aparecimento de uma formação discursiva diferente nos jornais 

carnavalescos na primeira metade do século XX incita a conclusão de que ela 

decorreu de uma vontade de verdade. Em termos práticos, uma nova formação 

discursiva depende da formação de uma nova constelação discursiva, que faça 

iluminar os pontos apagados existentes na zona de exclusão.  

 
Daí o fato de que, uma vez retomada, situada e interpretada em 
uma nova constelação, uma dada formação discursiva pode fazer 
aparecerem possibilidades novas; mas não se trata de um 
conteúdo silencioso que teria permanecido implícito, que teria sido 
dito sem sê-lo, e que constituiria, sob enunciados manifestos, uma 
espécie de subdiscurso mais fundamental, voltando agora à luz do 
dia; trata-se de uma modificação no princípio de exclusão e de 
possibilidade das escolhas, modificação que é devida à inserção 
em uma nova constelação discursiva (FOUCAULT, 2002, p.74). 

  

 Assim, a existência da vontade de verdade na zona de exclusão não 

significa que seus indícios não possam ser identificados antes de se tornarem 

uma nova regularidade. Aliás, deve-se alertar que nem sempre uma vontade de 

verdade pode vir a pertencer à ordem discursiva, já que a modificação só 

acontece quando a vontade de verdade em funcionamento no sistema de 

enunciabilidade deixa de ser fortalecida, como se a positividade em voga tivesse 

seu poder de força diminuído. No caso do material analisado, com a 

transmutação de uma formação discursiva em outra formação discursiva, a 
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vontade de verdade pôde se instalar como uma positividade. No momento em 

que isso ocorreu, os enunciados puderam alcançar a instância do acontecimento, 

instituindo a segunda formação discursiva. Ainda no primeiro capítulo foi dito que 

o estudo deveria buscar o “acontecimento de nível totalmente diferente”, pois é 

neste tipo de evento que as positividades se impõem. Assim, apesar de Foucault 

(2002) enumerar vários tipos de acontecimentos, é este tipo diferenciado de 

emergência de regularidades que será tratado por aqui.  

  Para compreender a vontade de verdade, deve-se entender a concepção 

de verdade e como ela rege o discurso. No pensamento de Foucault, as verdades 

não são permanentes. Assim, as formas como elas se impõem são preocupações 

que ocupam, ao longo das investigações do teórico, cada vez mais espaço, 

assumindo no pensamento dele diferentes perspectivas, que parecem ser, em 

certo sentido, entrelaçadas. Em um primeiro momento, há a impressão de que a 

verdade é vista como algo negativo, pois ela torna válida a logofilia da sociedade 

ocidental, combatendo tudo que transparece ser desordenado, descontínuo, 

disperso.  

É por causa dessa conformação que existe na modernidade tanta cobrança 

em lidar com o discurso científico e em valorizar todas as formalizações que o 

regem. Segundo Foucault (2002), essa tendência constituiria uma episteme, 

entendida não como uma forma de conhecer o próprio conhecimento, mas como 

algo que rege todas as formas possíveis do conhecer. Devido a esse processo, a 

episteme que valoriza o discurso científico se infiltra até nos jornais 

carnavalescos, quando os textos abordam os saberes médicos e os remédios, por 

exemplo. A tendência de os últimos periódicos trazerem o poder do Estado 

também pode demonstrar a infiltração da episteme que carrega a força das 

instituições, designando até o modo como o carnaval deve ser comemorado. 

 Foucault (1985a) ainda entende a noção de verdade como uma imposição 

social resultante da política geral dos enunciados. Alguns enunciados são 

considerados como verdadeiros e outros como falsos porque eles estão ou não 

sancionados através das técnicas e dos procedimentos considerados verdadeiros. 

A verdade continua ligada a como os enunciados funcionam. “A ‘verdade’ está 

circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e apóiam, e a efeitos 

de poder que ela induz e que a produzem” (Foucault, 1985, p.14). 

 O poder não existe para o nada. Ele busca a obtenção de força para que 

possa se tornar verdadeiro, soberano. Desta maneira, para que os enunciados 
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adquiram o status de verdade, eles devem se passar como verdadeiros.  Quando 

o desejo de discurso, manifestado pela vontade de saber, impõe-se como uma 

força, ele está tentando se passar como um poder, que será assumido caso 

pareça mais verdadeiro que outros regimes enunciativos postos em circulação no 

discurso.  

 

É preciso entender por acontecimento não uma decisão, um 
tratado, um reino, uma batalha, mas uma relação de forças que se 
inverte, um poder confiscado, um vocabulário retomado e voltado 
contra seus utilizadores, uma dominação que se enfraquece, se 
distende, se envenena e uma outra que faz sua entrada, 
mascarada (FOUCAULT, 1985, p.28).  

  

 É pelo mascaramento que os enunciados dos jornais carnavalescos 

aparentes na dispersão, antes de se constituírem na segunda formação 

discursiva, começaram um tipo de enfrentamento com os enunciados da primeira 

formação discursiva. Quando os jornais mais antigos falavam no artigo de fundo 

que não queriam ofender ninguém, mas em outros textos acabavam por se 

contradizerem com as duras críticas aos políticos, isso pode ser interpretado 

como uma abertura para a troca de forças. Quando esta inversão ocorre, com a 

instalação da segunda formação discursiva, o acontecimento mostrará um novo 

poder em exercício, em que a preponderância de enunciados críticos será 

tomada por enunciados que descrevem somente o lado bom da vida. 

 As indicações de que esse novo poder inauguraria uma nova positividade 

podem observadas também com as seguintes características: os periódicos 

quase sempre reservavam espaços aos anúncios, os clubes carnavalescos 

deixavam paulatinamente de falar mal de outras associações, o mesmo ocorria 

com os jornais diários que começaram até a receber elogios, etc. Isso acontecia 

na mesma medida em que as associações se colocavam com mais formalidades. 

Ao invés de manterem no discurso escrito o caráter zombador do carnaval, os 

periódicos passaram a incorporar como verdade o estatuto disciplinar de uma 

associação organizada. 

 Dessa forma, o poder disciplinar das instituições, apontado por Foucault 

(1987), parece atingir com a sua verdade também o carnaval. Ainda que as 

punições não estejam claramente determinadas, a presença das vozes da polícia 

e do Estado indicam a existência delas. Se nos primeiros anos os jornais 

carnavalescos fugiam desse tipo de dominação, tentando impedir que ela 
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aparecesse no discurso, a segunda regularidade enunciativa estará assujeitada 

às dominações desses poderes sem questioná-los como acontecia nos primeiros 

anos. 

 

4.4 Conservação de poderes, manutenção do mesmo 

 

Os jornais carnavalescos se institucionalizaram com o passar dos anos. As 

associações, no início pouco preocupadas com a imagem contraventora que 

poderiam transmitir, desenvolveram estratégias de poder para se firmarem como 

instituições que, como tais, poderiam ser aceitas como portadoras do estatuto de 

discursos verdadeiros. O fato de as primeiras fotografias serem de presidentes 

dos clubes carnavalescos demonstra a preocupação de as associações serem 

colocadas como órgãos detentores de poder. 

A mesma preocupação ainda era reforçada com a inclusão de notícias e de 

informações sobre o próprio clube, como percurso do desfile, data de realização 

do baile e nomes dos sócios. O carnaval também passou a ser alvo de atenções 

com a inclusão de memórias das festividades do passado, da defesa das 

tradições e do incentivo para uma melhor estruturação dos espaços em que as 

comemorações aconteciam. A venda dos encartes das letras das músicas pode 

ser interpretada como uma conseqüência do aproveitamento das oportunidades 

criadas pela folia, que crescia a cada ano.  

No entanto, nem todos os jornais carnavalescos da segunda formação 

discursiva são mantidos por clubes carnavalescos. Ao contrário, foi constatada a 

profissionalização das publicações, que passaram a ser veiculadas por empresas 

compostas por profissionais, ora do jornalismo, como se fazia questão de 

anunciar, ora da publicidade, que ainda estava começando a se desenvolver no 

país. O último periódico conservado pelo Arquivo Público é o exemplo da maior 

incorporação da esfera institucional, pois ele estava controlado pela Prefeitura do 

Recife.  

 Se existiam marcas que indicavam as modificações pelas quais os jornais 

carnavalescos poderiam passar, indícios estes que transformaram a regularidade 

enunciativa em outra formação discursiva, havia um desejo para que os jornais 

carnavalescos se estruturassem de uma outra maneira. Este desejo, como foi 

visto, estava aparente desde a primeira formação discursiva. No entanto, nesse 

primeiro momento ele não exercia preponderância, pois pertencia à zona do 
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discurso da exclusão. Como estavam na exterioridade, os discursos que 

apresentam traços semelhantes à segunda formação discursiva ainda não 

possuíam a força necessária para estabelecerem uma nova positividade.  

 No momento em que o discurso da exterioridade, com as características 

que constituiriam a segunda regularidade, ganhou força, ele incitou a troca de 

positividade. Isso permitiu que os enunciados característicos da primeira 

formação discursiva passassem para a zona de exclusão, trocando de lugar com 

os enunciados da segunda formação discursiva. No instante em que essa 

movimentação ocorreu, o “acontecimento de nível totalmente diferente” pôde 

aparecer e, com ele, foram determinadas novas condições para a formação do 

discurso. A partir desse movimento, os jornais carnavalescos passaram a 

apresentar um novo sistema de enunciabilidade com uma nova repetição de 

enunciados, a qual foi denominada por segunda formação discursiva. 

 
 
Diagrama 4 – A Vontade de verdade nos jornais carnavalescos 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Com a máscara carnavalesca colocada sobre a face durante os três dias de 

carnaval, homens e mulheres comuns teriam a possibilidade de se 

transformarem naquilo que desejam ser. O rosto diferente do convencional 

funcionaria como uma nova identidade, forjada ainda pela indumentária das 

fantasias. Se durante todo o ano, as massas sobreviveriam no anonimato, com a 

sensação de estarem bem distantes das decisões e com baixa auto-estima por 

terem uma beleza aquém da almejada, o tríduo momesco se apresentaria como 

uma possibilidade permitida à fuga do enfado cotidiano.  

O espírito da folia, em vez de outorgar provisoriamente a personalidade 

dos sonhos, poderia ser o momento para as pessoas se mostrarem como 

verdadeiramente são por estarem livres das normas sociais. O carnaval, então, 

surgiria como uma oportunidade onde tudo se tornaria possível. A conseqüência 

disso na esfera enunciativa é que este período poderia permitir a inserção de 

dizeres que na ordem discursiva do cotidiano estariam escondidos ou somente 

apareceriam se camuflados pelos segredos e interditos. Dessa maneira, a folia 

poderia trazer enunciados que na vida diária estão na exterioridade dos dizeres 

por serem contrários ao estabelecido.  

Foi acreditando na possibilidade de funcionamento do pensamento exposto 

acima que a proposta deste estudo foi formulada. A utilização das três categorias 

do discurso da exclusão propostas por Michel Foucault, a segregação da loucura, 

a palavra proibida e a vontade de verdade, é uma prova disso, pois através delas 

seria possível verificar se o objeto escolhido para a investigação possuía um 

discurso diferenciado. A princípio, os jornais carnavalescos poderiam conter um 

espaço para a veiculação de dizeres diferentes do dia-a-dia, já que o carnaval, 

hipoteticamente, seria um ambiente propício ao funcionamento de uma ordem 

discursiva particular. Mas, na medida em que a análise foi sendo realizada, algo 

parecia divergir da possibilidade de encontrar um distanciamento do verificado 

no cotidiano.  

Por causa desse estranhamento dos jornais carnavalescos, o estudo foi 

direcionado para um outro viés que verificou como o discurso dos jornais 

carnavalescos era constituído. Como foi mostrado durante os capítulos, os 

periódicos não se comportavam da mesma forma. Ao longo do tempo, as 

imposições que controlavam o discurso, tornando-o rarefeito, assumiam cada 
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vez mais espaço no modo como os enunciados se manifestavam. A análise se 

concentrou nos periódicos de carnaval porque a observação do funcionamento 

desse objeto pouco estudado identificou características que apontaram a 

presença de duas formações discursivas. 

A primeira formação discursiva apareceu em 190 periódicos a partir de O 

Carnaval, publicado em 1877, até O Leão, veiculado em 1928. O primeiro marco 

coincide com o jornal mais antigo no cd-rom. Já o segundo marco foi 

estabelecido porque depois de 1928 os jornais carnavalescos passaram a se 

manifestar discursivamente com outras características. Dessa maneira, a 

segunda formação discursiva foi encontrada em 50 publicações a partir de 

Arlequim, publicado em 1931, existindo até o Carnaval dos 450 anos do Recife, 

veiculado em 1987. Este é o último periódico com cópia disponibilizada no 

material do Apeje.  

Na primeira FD foram identificados enunciados que abordavam os 

conteúdos com criticidade, pois nesse momento os jornais carnavalescos 

queriam se sobrepor como expoentes não só da liberdade de imprensa, mas 

também como reveladores de fatos escondidos no cotidiano. O cumprimento 

desse compromisso era creditado na maneira como denunciavam os 

comportamentos de pessoas comuns, de representantes políticos e de 

organizadores da folia. Os jornais carnavalescos garantiam revelar todas as 

hipocrisias sociais.  

Ainda nessa regularidade enunciativa, as associações carnavalescas 

ansiavam se destacar como as melhores em organização, luxo e erudição, daí ser 

mantida um espírito de rivalidade entre os clubes carnavalescos. Cada 

associação tentava se distinguir das outras em uma diferenciação que revelava 

também preconceito com os costumes populares, como a capoeira que originou o 

frevo. Uma outra constatação observada é a presença de enunciados que 

colocavam a necessidade de o carnaval ser comemorado. Por isso, a tentativa de 

resgatar essa festa com argumentos de que ela sempre existira em todas as 

civilizações. A figura do deus Momo, pelo fato de ele ser o portador dos festejos 

carnavalescos, sempre aparecia. Era esse deus que autorizava todos serem 

loucos. Ele também favorecia o aparecimento do riso e, logo, trazia alegria e 

felicidade aos homens.    

Os pontos formadores da segunda FD foram definidos a partir da 

observação de que as críticas diminuíram com o passar dos anos. Depois de 
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1928, os enunciados praticamente não continham reclamações sobre as atitudes 

dos políticos que poderiam prejudicar o povo. As críticas existentes nos jornais 

mais próximos da atualidade não pretendiam fazer revelações. O falar mal das 

pessoas somente existia para provocar o riso com a verificação do ridículo. 

Assim, se antes os jornais carnavalescos traziam as falcatruas cometidas, por 

exemplo, pelos prefeitos, na segunda regularidade os detentores das decisões 

eram tematizados para expor algum traço cômico, geralmente verificado por 

uma característica física como ser careca, muito gordo, muito magro, etc.  

Na segunda FD, a rivalidade entre os clubes carnavalescos parece não 

existir. Ao contrário, são recorrentes as trocas de gratidões entre os periódicos. 

A cobrança pela liberdade de imprensa desapareceu, talvez, porque muitos 

periódicos eram redigidos por jornalistas. Os elogios às folhas diárias apareceram 

repetidas vezes, provavelmente, porque estas davam cada vez mais cobertura às 

comemorações do carnaval. Uma outra demonstração dos jornais carnavalescos 

é que nesse segundo momento eles estavam mais preocupados com um maior 

profissionalismo nos preparativos da festividade do carnaval. As cobranças 

provocaram a participação de entidades, como a polícia e a prefeitura, nas 

publicações.  

Além desses fatores, a segunda formação discursiva reservava um amplo 

espaço aos anúncios. De bebidas alcoólicas a filmes em cartaz nos cinemas, tudo 

era comercializado, inclusive as músicas que seriam executadas nos bailes e nas 

rádios. Os assuntos abordados estavam cada vez mais próximos das seções de 

variedades das revistas da época. A própria festa, o carnaval, continuava sendo 

tematizada, porém na superficialidade como se apenas proclamar a alegria, a 

felicidade e as loucuras em palavras fosse suficiente para que elas pudessem ser 

sentidas por todos.  

Ou seja, os periódicos utilizavam enunciados que ressaltavam as benesses 

do carnaval, mas isso não passava de uma marca do discurso da repetição. 

Mesmo que as publicações de carnaval tivessem se modificado, de alguma 

forma, elas consideravam necessária a existência de enunciados sobre a folia. 

Mesmo com a repetição de dizeres que lembravam a primeira formação 

enunciativa, a finalidade deles era bem diferente. A sensação é que, nessa 

segunda regularidade, estes enunciados serviam somente para preencher os 

espaços sem os anúncios ou sem os textos que muito lembravam os jornais 

diários. Não era mais a festa que deveria ser vendida para atrair foliões. 
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Provavelmente, o crescimento da participação de todos os públicos nas ruas 

levou à tentativa de se aproveitar a festividade como uma oportunidade de 

vender produtos, que não precisavam do carnaval para serem consumidos.  

Evidentemente, a separação entre as duas regularidades enunciativas 

encontradas não foi traçada com facilidade. A confirmação crucial de que havia 

uma diferença no discurso das publicações de carnaval decorreu da identificação 

de uma força manifestada a partir de uma vontade de verdade. A segregação da 

loucura e a palavra proibida não se manifestavam de maneira a inserirem novos 

posicionamentos com a inserção com o discurso do louco e com discurso 

proibido, pois ambas se comportavam como se nunca pudessem ter a força 

necessária para se incorporarem à ordem discursiva, distanciando-se da zona de 

exclusão. Este movimento só foi verificado com uma vontade de verdade que 

introduziu aos poucos modificações nos jornais carnavalescos. Assim, a 

segregação da loucura e a palavra proibida não existiram enquanto uma força 

que provocasse a mudança nos enunciados porque apesar de a loucura ser 

tematizada, bem como a liberdade. 

A vontade de verdade que se impôs, aparentemente, derivou de uma força 

semelhante à ordem do discurso do cotidiano. Ou seja, as publicações, ao invés 

de assumirem uma ordem discursiva que se contrapusesse ao mundo diário, 

manifestavam com o passar dos anos uma ordem discursiva que cada vez menos 

se diferenciava dos dias sem festa. Isso pode ser justificado pela conservação 

dos mesmos poderes do cotidiano também no carnaval. Os clubes carnavalescos, 

que publicaram os jornais da primeira formação discursiva, aos poucos já não 

eram mais os responsáveis pela organização dos periódicos da segunda formação 

discursiva. Nesse segundo momento, quem assumia a publicação dos jornais 

eram empresas. No caso mais extremo, o último jornal em conservação, foi uma 

prefeitura que imprimiu seu folheto de carnaval.  

Essa alteração, inesperada no começo do estudo, não foi uma surpresa 

com o conhecimento, principalmente, das características da segunda formação 

discursiva. Deve-se dizer que, apesar de as imposições terem sido mais 

facilmente identificadas nos jornais da segunda metade do século XX, elas foram 

encontradas desde as primeiras edições dos periódicos ainda nas últimas 

décadas do século XIX. Os indícios eram que uma moral esteve em todos os 

momentos mantida ainda que se pregasse o riso e a liberdade. A comprovação 

disso é que um desejo discursivo manteve acesa uma verdade que controlava 
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como o pensamento deveria distinguir os comportamentos corretos dos 

inaceitáveis.  

A vontade de verdade insurgente na segunda regularidade também pôde 

ser observada através da preocupação que havia em organizar o carnaval. Ela 

demonstrava a tendência de que a folia, ao menos a tratada pelos jornais 

carnavalescos, passou por uma institucionalização. Se na primeira FD o discurso 

tentava escapar dessa vontade de verdade controladora, na segunda FD ela era 

assumida sem que provocasse questionamentos. A posse pelo discurso do 

carnaval nas publicações classificadas como jornais carnavalescos passou a ser 

dos detentores de poder. Ainda que sejam necessárias análises mais atentas, 

não seria impossível defender a teoria de que os jornais carnavalescos 

pernambucanos passaram a se governamentalizar na perspectiva proposta por 

Foucault (1985) para compreender a participação do Estado no modo como todas 

no Ocidente devem ser “governadas” por ele.  

Nesse sentido, o discurso de carnaval nos jornais carnavalescos 

pernambucanos, de 1877 a 1987, revelou enunciados que iam de encontro ao 

tão propagado espírito da festa de ser uma oportunidade para agir diferente da 

vida diária. A análise demonstrou que não bastava a profusão de dizeres 

enaltecedores de valores contrários às imposições se estas estavam cada vez 

mais presentes no restante dos enunciados. As normas sociais nunca 

desapareceram ainda que elas estivessem abrandadas na primeira regularidade 

encontrada. Dessa forma, o discurso de carnaval no material analisado por este 

estudo, ainda que tenha possuído resistências aos poderes, não atingiu a ascese 

dos parresiastas.  

A parrhesia foi dos últimos conceitos trabalhados por Foucault, entre 1983 

e 1984, e está relacionado à liberdade de linguagem, à coragem de verdade, que 

estaria alicerçada à ética grega. Por aqui esta idéia merece ser trazida, talvez 

precipitadamente, para afirmar que os jornais carnavalescos não conseguiram 

fazer com que as palavras pronunciadas por eles enunciassem uma verdade. 

Uma verdade que levasse à ruptura ensaiada pelos dizeres dos próprios jornais 

carnavalescos em fazer do carnaval uma oportunidade de ser diferente do 

cotidiano. Resta a dúvida se isso seria possível.      
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APÊNDICE A – IMAGENS JORNAIS CARNAVALESCOS 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Artigo de fundo de O Caiador, em 
1905 (aqui intitulado, em protesto, como 
artigo de peso). 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Primeira página de O Zigue  
Zigue, veiculado em 1897. 
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Figura 3 – Ilustração de O Pierrot, veiculada 
em 1883. 
 

 
 
 
 
Figura 5 – Primeira fotografia, O Vasculhador, 
1905 

 
 
. 
 
 
 

Figura 4 –Capa de O Polychinello,  
publicada em 1893. 
 

 
 
 
Figura 6 – Primeira página de O  
Polichinello, 1897. 
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Figura 7 – Primeira página de A Cobra,  
de 1903. 
 

 
 
 
Figura 9 – Página cinco de A Vassoura,  
em 1889.  
 

 
 
 
 

Figura 8 – Primeira página de O  
Club do Dedo, de 1904. 
 

 
 
 
Figura 10 - Primeira página de  
Arlequim, de 1931 
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APÊNDICE B – RELAÇÃO DE PERIÓDICOS DO CD-ROM 
 

 
 

ANO 
 

 
PERIÓDICO 

1877 

 
O Carnaval 

Boletim do C.C. Parteiras do Recife 
 

1881 
 

O Carnaval 
 

1883 

 
O Club dos Reporters 
O Encouraçado 04/09 
O Encouraçado 14/09 
O Encouraçado 26/09 
O Encouraçado 08/10 
O Encouraçado 15/10 
O Encouraçado 26/10 
O Encouraçado 03/11 
O Encouraçado 21/11 
O Encouraçado 21/12 

Pierrot 
 

1886 

 
A Gazeta dos Monos 

O Deus Momo 
 

1888 

 
O Caiador 

Rabo Escondido com o gato de fora 
O Piparote 

 

1889 

 
O Caiador 
O Carnaval 
O Globinho 

Jornal do Miranda 
 

1890 

 
O Caiador 

A Influenza 
O Polichinello 

 

1891 
 

O Caiador 
 

1892 

 
O Caiador 
O Pierrot 

 

1893 
 

Club 33 
O Club 33 – Especial 
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O Caiador 
O Ilhéo 

O Philomomo 
O Polychinello 

 

1895 

 
Club 33 
O Ilhéo 

O Polichinello n.1 
O Polichinello n.3 

O Caiador 
O Philomomo (revista)* 

 

1896 

 
O Caiador 
O Ilhéo 

O Janota 
 

1897 

 
A Bisnaga 
O Carnaval 
O Caiador 
O Ilhéo 

O Philomomo (revista) 
O Polichinello 

O Trocista 
O ZigueZigue 

 

1898 

 
O Caiador 
O Carnaval 

O Espanador 
Os Philomomos 
O Vasculhador 
O ZigueZigue 

 

1899 

 
O Caiador 
O Estrella 

O Polychinello 
O Vasculhador 
O ZigueZigue 
A Vassoura* 

 

1900 

 
A Beata 

O Bohemio 
O Caiador 
O Ilhéo 

O Estrella 
Os Momos 

O Vasculhador 
A Vassoura 
O Zé Pereira 
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1901 

 
O Caiador 
O Ciscador 
O Estrella 
O Ilhéo 

Os Momos 
O Philomomo 

O Philomomo Júnior 
O Vasculhador 

 

1902 

 
O Caiador 

O Canna Verde 
 

1903 

 
O Caiador 
A Cobra 
O Diabo 

O Philomomo 
O Polichinello 

A Seringa 
 

1904 

 
O Caiador 

O Club do Dedo 
O Emboca 

O Philomomo 
A Rua 

 

1905 

 
O Caiador 

O Canna Verde 
O Catanebio 
O Ciscador 

O Espanador 
O Emboca 

O Gallo 
O Mascarado 

A Pá 
O Vasculhador 
O Serrador* 

 

1906 

 
O Caiador 
A Caixeira 
A Caneca 

O Cara Dura 
O Emboca 

O Empalhador 
O Ilhéo 

A Pá 
A Philocritica 
A Vassoura 

O Vasculhador 
O Talher 
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1907 

 
O Bebé 

O Caiador 
O Emboca 

O Empalhador 
O Nove e Meia 

O Pandego 
O Serrador 

 

1908 

 
O Aldeião 
O Aperta 
A Aranha 
O Caiador 

O Lenhador 
A Normalista 

O Momo 
O Nove e Meia 

P.M. 
A Revoltosa 
O Satanaz 

O Satanaz (suplemento) 
O Serrador 

Serradoras da Epocha (festas) 
O Tubiba 

 

1909 

 
O Caiador 

O Cara Dura 
A Coisa 

O Dragão** 
O Fantoche 
O Lanceiro 

O Nove e Meia 
O Satanaz 
O Serrador 

O Vasculhador 
 

1910 

 
O Figurão 

O Fantoche 
O Lanceiro 

A Mascara (anúncios) 
O Serrador 

O Vasculhador 
 

1911 

 
O Carnaval (Correio do Recife) 

O Fantoche 
A Tesoura 

O Vasculhador 
 

1912 

 
O Caiador 

O Fantoche 
O Parafuso 
Pierrot** 
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A Rosca 

 

1913 

 
O Caiador 
O Diabo 

O Fantoche 
O Sapato 

O Vasculhador 
 

1915 

 
A Aranha 
A Bisnaga 
O Caiador 
O Carnaval 

O Chim 
O Diabo 

O Phantasma** 
O Frade 
O Labor 

O Nove e Meia 
Os Philomomos 

A Surdina 
A Tesoura 
O Trocista 

O Vasculhador 
 

1918 
 

Correio do Sul** 
 

1919 

 
O Berimbau 

O Diabo 
 

1921 

 
O Carnaval 

O Philocritico 
 

1928 
 

O Leão 
 

 
 
 

1931 

 
 

Arlequim 
 

 
1932 

 

 
Folha de Olinda n.60 
Folha de Olinda n.61 

O Imprensa 
 

1933 

 
Arlequim 
A Aranha 
A Folia 
Evoé! 

O Passo 
A Trombeta de Momo* 
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1934 

 
Arlequim 
A Aranha 
A Folia 

O Folião 
O Corta-Jaca 
Carnavolandia 

O Rabecão 
A Trombeta de Momo 

 

1935 

 
A Aranha 

Carnavolandia 
 

1937 

 
O Linguarudo 
Olha a Curva 

Evohé 
 

1943 
 

O Veneno 
 

1947 
 

Almanaque do Carnaval 
 

1948 
 

A Graciosa 
 

1949 

 
O Bonifácio 
A Graciosa 
Maskarado 

Marchas, Frevos e sambas 
O Pierrot (marchas, sambas, baiões, etc.) 

O Veneno n.1 
O Veneno n.2 

 

1950 

 
O Boêmio 

O Boêmio (Edição Final) 
O Boêmio (últimas novidades) 

 

1952 
 

Pitú no Frevo 
 

1953 

 
O Carnaval (músicas) 

Carioquinha 
A Cegonha (músicas) 
Jornal do Carnaval 

Zé da Folia 
O Herói do Samba 
O Herói do Samba 

 

1954 
 

O Frevo (músicas) 
O Tarado 
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Recife no Frevo 
 

1955 

 
A Bessa 

Música Maestro 
 

1987 
 

Carnaval dos 450 anos do Recife 
 

 
TOTAL 

 

  
240 PERIÓDICOS 

 
 

 
 
* Títulos que foram colocados no cd-rom em um ano diferente do indicado pelo periódico. 
 
** Jornais publicados fora de Pernambuco. Eles não entraram na análise. 
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APÊNDICE C – TÍTULOS DOS JORNAIS CARNAVALESCOS 
 

 
Edições de 1877 a 1987 

 
 

TÍTULO JORNAL 
 

 
QUANTIDADE 

O Carnaval 9 
Club dos Reporters 1 

O Encouraçado 9 
O Pierrot 4 

A Gazeta dos Monos 1 
O Deus Momo 1 

O Caiador 24 
Rabo escondido com o gato de fora 1 

O Piparote 1 
O Globinho 1 

Jornal do Miranda 1 
A Vassoura 3 
A Influenza 1 

O Polichinello 7 
Club 33 5 

A Bisnaga 2 
O Ilhéo 7 

O Philomomo 7 
O Janota 1 
O Trocista 2 

O Ziguezigue 3 
O Espanador 2 

O Vasculhador 11 
O Estrella 3 
A Beata 1 

O Bohemio 4 
O Canna Verde 2 

Os Momos 2 
O Zé Pereira 1 
O Ciscador 2 

O Philomomo Júnior 1 
A Cobra 1 
O Diabo 4 

A Seringa 1 
O Club do Dedo 1 

O Emboca 4 
A Rua 1 

O Catanebio 1 
O Gallo 1 

O Mascarado 1 
A Pá 2 

A Caixeira 1 
A Caneca 1 

O Cara Dura 2 
O Empalhador 2 
A Philocritica 1 
O Serrador 6 
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O Talher 1 
O Bebé 1 

O Nove e Meia 4 
O Pandego 1 
O Aldeião 1 
O Aperta 1 
A Aranha 5 

O Lenhador 1 
A Normalista 1 

O Momo 1 
P.M. 1 

A Revoltosa 1 
O Satanaz 3 
O Tubiba 1 
A Coisa 1 

O Dragão 1 
O Fantoche 5 
O Lanceiro 2 
O Figurão 1 
A Mascara 1 
A Tesoura 2 
O Parafuso 1 

A Rosca 1 
O Sapato 1 
O Chim 1 
O Frade 1 

Os Philomomos 2 
A Surdina 1 

O Berimbau 1 
O Philocritico 1 

O Labor 1 
O Leão 1 

Arlequim 3 
Folha de Olinda 2 

O Imprensa 1 
A Folia 2 
Evoé! 1 
Evohé! 1 
O Passo 1 
O Folião 1 

O Corta-Jaca 1 
Carnavolandia 2 

O Rabecão 1 
A Trombeta de Momo 2 

O Linguarudo 1 
Olha a Curva 1 

O Veneno 3 
Almanaque do Carnaval 1 

A Graciosa 2 
O Bonifácio 1 
Maskarado 1 

Marchas, frevos e sambas 1 
Pitú do Frevo 1 
Carioquinha 1 
A Cegonha 1 
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Jornal do Carnaval 1 
Zé da Folia 1 

O Herói do Samba 2 
O Frevo 1 
O Tarado 1 

Recife no Frevo 1 
A Bessa 1 

Música maestro 1 
Carnaval dos 450 anos do Recife 1 

 
                                                                          TOTAL DE TÍTULOS -  111 
                                                                          TOTAL DE EDIÇÕES -  240 

 
 
TÍTULOS QUE MAIS SE REPETEM 
 
O Caiador – 24 
O Vasculhador – 11 
O Encouraçado – 9  
O Carnaval – 9 
O Philomomo – 7 
O Polichinello – 7 
O Ilhéo – 7 
O Serrador – 6 
 
 
QUANTIDADE DE EDIÇÕES COM TÍTULOS QUE MAIS SE REPETEM – 80 
PERCENTUAL EDIÇÕES – 33, 33% 
 
QUANTIDADE DE EDIÇÕES COM TÍTULO COM APENAS UM NÚMERO – 71 
PERCENTUAL EDIÇÕES – 29,58% 
 
QUANTIDADE DE EDIÇÕES COM TÍTULO ENTRE DUAS E CINCO EDIÇÕES – 89 
PERCENTUAL EDIÇÕES- 37,08% 
 
 
 
 
 


