Carnaval
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

O Carnaval é um período de festas regidas pelo ano
lunar no Cristianismo da Idade Média. O período do
Carnaval era marcado pelo "adeus à carne" ou "carne
vale" dando origem ao termo "Carnaval". Durante o
período do Carnaval havia uma grande concentração
de festejos populares. Cada cidade brincava a seu
modo, de acordo com seus costumes. O Carnaval
moderno, feito de desfiles e fantasias, é produto da
sociedade vitoriana do século XIX. A cidade de Paris
foi o principal modelo exportador da festa
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carnavalesca para o mundo. Cidades como Nice, Nova
Janeiro, Brasil
Orleans, Toronto e Rio de Janeiro se inspirariam no
Carnaval parisiense para implantar suas novas festas
carnavalescas.
Em 2005 o Carnaval de Salvador, Bahia, Brasil está no Guinness Book como a maior festa de rua do
mundo. Recife, Pernambuco, Brasil possui o maior bloco de carnaval do mundo, o Galo da
Madrugada.

História e etimologia
A festa carnavalesca surgiu a partir da implantação, no século XI, da
Semana Santa pela Igreja Católica, antecedida por quarenta dias de
jejum, a Quaresma. Esse longo período de privações acabaria por
incentivar a reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a
Quarta-feira de Cinzas, o primeiro dia da Quaresma. A palavra
"carnaval" está, desse modo, relacionada com a ideia de "afastamento"
dos prazeres da carne marcado pela expressão "carne vale", que, acabou
por formar a palavra "carnaval".
Em geral, o Carnaval tem a duração de três dias, os dias que antecedem
a Quarta-feira de Cinzas. Em contraste com Imagem 2 - Carnaval de
a Quaresma, tempo de penitência e Veneza, Itália.
privação, estes dias são chamados "gordos",
em especial a terça-feira (Terça-feira
gorda, também conhecida pelo nome francês Mardi Gras), último dia
antes da Quaresma. Nos Estados Unidos, o termo mardi gras é sinónimo
de Carnaval.
No período do Renascimento as festas que aconteciam nos dias de
carnaval incorporaram os bailes de máscaras, com suas ricas fantasias e
os carros alegóricos. Ao carácter de festa popular e desorganizada
juntaram-se outros tipos de comemoração e progressivamente a festa foi
tomando o formato actual.
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De acordo com o modo contemporâneo o carnaval ainda e considerado
uma forma de festa bastante tradicional, pois persistiu por vários anos
com o mesmo aspecto.

Cálculo do dia de Carnaval
Todos os feriados eclesiásticos são calculados em função da data da Páscoa, com excepção do Natal.
Como o domingo de Páscoa ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que se verificar a
partir do equinócio da primavera (no hemisfério norte) ou do equinócio do Outono (no hemisfério
sul), e a sexta-feira da Paixão é a que antecede o Domingo de Páscoa, então a terça-feira de Carnaval
ocorre 47 dias antes da Páscoa.

CARNAVAL
Origem
O carnaval é uma festa que tem origens na Antiguidade, mas não há um acordo sobre o evento
que o criou.
As primeiras referências ao carnaval estão relacionadas à festas agrárias. Essas festas se
realizavam na primavera, quando as pessoas saíam das cavernas em que se protegiam o severo
frio e comemoravam com cantos e danças o tempo que se assemelhava à primavera.
Celebravam a alegria de poder ver o sol, de plantar, ter alimentos e espantar as coisas ruins.
Em Roma, havia a Saturnália, em homenagem a Saturno, deus da agricultura dos antigos
romanos. Dizem as lendas que Saturno pregava a igualdade entre os homens e foi quem
ensinou a arte da agricultura aos italianos. Expulso do Olimpo, Saturno chegava com na
primavera e era saudado com festas e um período de liberação das convenções sociais. Durante
as Saturnálias os escravos tomavam os lugares dos senhores. Não funcionavam os tribunais e
as escolas. Os escravos saiam às ruas para comemorar a liberdade e a igualdade entre os
homens, cantando e se divertindo em grande desordem. Essas festas aconteciam de 17 a 19 de
dezembro.mas, com a reforma do calendário e a inclusão de mais dois meses, julho e agosto,
em homenagem aos imperadores romanos Júlio Cesar e Augusto formam transferidas para
fevereiro.
......Há relatos de que no tempo das Saturnais todos os participantes e os escravos podiam dizer
verdades a seus senhores indo até ao extremo de ridicularizá-los do jeito que bem
entendessem.
......No século XVIII, um novo modelo de carnaval (pós-moderno) começa a se delinear,
fixando-se nas cidades de Nice, Roma e Veneza e irradiando-se para o mundo inteiro. Esse
modelo de carnaval é o que ainda hoje identifica a festa, com mascarados, fantasiados e desfiles
de carros alegóricos e que muitos autores consideram o verdadeiro carnaval.
A Igreja e o Carnaval
......A Igreja Católica e o Estado Feudal impuseram às cerimônias oficiais um tom sério e sisudo,
como uma forma de combater o riso, ritual dos festejos, que em geral descambavam para as
permissividades. Mas, o povo, descontente com essa imposição, respondia com atos e ritos
cômicos.
......Depois de muitas vira-voltas, a Igreja passou a tolerar melhor a festa e até a estimulá-la,
com o Papa Paulo II. Em 1545, no Concílio de Trento, entra o carnaval em pauta, reconhecido
como uma manifestação popular de rua importante e, portanto, não devendo ser hostilizado
pelo Clero. Em 1582, o Papa Gregório XIII, reformando o Calendário para Calendário Juliano Gregoriano (em uso até hoje pelos católicos), estabeleceu, em definitivo, a data da quaresma e,
em conseqüência, a do Carnaval.
Origem da palavra Carnaval
......Nas festas havia um carro no formato de navio, que abria caminho em meio à multidão que,
usando máscaras, promovia as mais diversas brincadeiras. Segundo alguns, daí vem a origem
da palavra carnaval - carrum navalis (carro naval). Mas isso já foi contestado. Atualmente a
teoria mais aceita é a que liga a palavra "carnaval" a carne vale, ou seja, adeus à carne, uma
espécie de último momento de alegria e festejos profanos antes do período triste da quaresma,
quando a Igreja Católica relembra os 40 dias de Jesus Cristo no deserto e convida seus fiéis a
um período de privação, penitência e meditação. Durante a quaresma a Igreja Católica ordena
que não se coma carne às sextas-feiras e que as pessoas deixem de fazer algo que considerem
muito prazeroso.

Carnaval no Brasil
......A origem do carnaval brasileiro é européia, através do chamado entrudo. O entrudo
consistia em atirar água, tintas, frutos, papel e o que mais conviesse à festa em outra pessoa
(às vezes a partir de uma sacada, contra um transeunte). Originalmente era um ritual de
purificação, mas com o tempo ficou violento e acabou sendo proibido em 1856 no Rio de
Janeiro, mas continuou a ser praticado clandestinamente.
......Surgiram no Rio de Janeiro os cordões, precurssores das atuais escolas de samba. Os
cordões caracterizam-se por grupos de pessoas acompanhadas por uma pequena banda de
músicos, que percorriam algumas ruas da cidade.
......Em 1899 Chiquinha Gonzaga compôs a primeira música especificamente para o Carnaval,
"Ô Abre Alas!". A música havia sido composta para o cordão Rosas de Ouro.
......Em 1890, e por algumas vezes antes, foi tentado uma modificação na data do Carnaval,
deslocando-o para os meses do inverno, "para evitar os malefícios do verão escaldante".
Contudo, nenhuma tentativa de mudar a data do Carnaval teve sucesso no Brasil.
......Nas décadas de 1920 e 1930, na Avenida Paulista em São Paulo, realizava-se o corso
carnavalesco.
......Em várias grandes cidades, as Escolas de Samba fazem desfiles organizados que são, na
verdade, um concurso para a eleição da melhor escola do ano segundo quesitos técnicos e
estéticos. Surgiu daí a indústria do carnaval gerando muitos empregos nos barracões das
escolas de samba na confecção dos carros alegóricos e fora com a confecção das fantasias e
adereços.
......Os desfiles mais tradicionais acontecem no Rio de Janeiro na Passarela do Samba como é
chamado o primeiro "Sambódromo" construído no Brasil e em São Paulo no Sambódromo do
Anhembi.
......Além dos desfiles das escolas de samba acontecem também os desfiles de blocos,
organizados em uma avenida, numa versão menor do desfile das escolas de samba e os blocos
de empolgação, que são simplesmente grupo de pessoas que saem desfilando pelas ruas das
cidades para se divertir, sem competição. Também há os desfiles das bandas, que reúnem
muitos carnavalescos acompanhando, e os bailes de carnaval, bailes realizados em clubes, ou
em áreas públicas abertas, com execução de músicas carnavalescas.
......Em diversas cidades do Brasil (dos mais variados portes), o carnaval segue o modelo
popularizado na Bahia, com a apresentação de trios elétricos.
Carnaval no Rio de Janeiro
......No Rio de Janeiro o carnaval começa um pouco antes com os chamados bailes précarnavalescos e com o desfile de algumas bandas e blocos pelas ruas da cidade. Geralmente os
blocos e bandas são organizados pelos moradores dos bairros e desfilam por suas ruas. ......Na
verdade, os desfiles de bandas e blocos acontecem bem antes do carnaval, alguns blocos
começam os desfiles 3 semanas antes da festa.
......Durante o carnaval diversos bailes são realizados nos clubes da cidade. Alguns, mais
voltados para a classe alta, outros para as classes mais baixas. A prefeitura da cidade também
realiza bailes populares, abertos ao público em determinadas áreas tradicionais da cidade, como
a Cinelândia.
Escolas de Samba
......Também as escolas de samba iniciam seu carnaval antes, com os chamados 'ensaios
técnicos', em que desfilam pelas ruas de seus bairros e no sambódromo marcando tempo de
desfile e posicionamento das alas.
......O desfile das escolas de samba Rio é organizado como uma disputa de campeonato
esportivo. Há o grupo especial, espécie de primeira divisão, e os grupos de A (de Acesso), B e
C. Ao longo dos anos os nomes dos grupos, número de escolas participantes e regras de
competição foram alteradas.
......Os desfiles eram realizados no domingo de carnaval, na Praça Onze. Em 1952 começaram a
ser montadas arquibancadas para o público assistir aos desfiles. Em 1961 os desfiles passam a
ser um evento com cobrança de ingresso do público. Em 1978 ocorre a mudança para a avenida
Marquês de Sapucaí. Em 1983, o então governador, Brizola encomendou a Oscar Niemeyer o
projeto de um local definitivo para os desfiles, já que até então as arquibancadas eram
montadas na época do carnaval e depois desmontadas.
......O local escolhido foi a própria Marquês de Sapucaí, que passou a ser usada exclusivamente
para o desfile, ficando fechada para o tráfego. Foi inaugurada em 02 de março de 1984 e
passou a ser conhecido popularmente como 'sambódromo', embora seu nome oficial fosse
Passarela do Samba.

..... Em 18 de fevereiro de 1997 o nome foi mudado para Passarela Professor Darcy Ribeiro, em
homenagem ao idealizador do projeto, mas o nome popular 'sambódromo' foi o que ficou.
......Em 1984 o desfile passou a ser realizado em dois dias: domingo e segunda-feira, em
virtude do grande número de escolas.
......Os resultados saem na quarta-feira de cinzas; declara-se a campeã e a escola que será
rebaixada para o grupo de acesso. As quatro melhores colocadas e a primeira escola do grupo
de acesso, voltam à Marquês de Sapucaí no sábado seguinte para o Desfile das Campeãs.
......Embora as escolas de samba sejam, geralmente, comandadas por 'patronos', que são
controladores do jogo de bicho, as agremiações em si nunca tiveram problemas com a justiça e
recebem subvenção governamental.
......Até 1988 a escola campeã do desfile de São Paulo desfilava no desfile das campeãs do Rio.
A prática foi proibida pelo então prefeito de São Paulo, Jânio Quadros.
Carnaval em Pernambuco
......Em Pernambuco a folia começa muito antes do carnaval, acontece principalmente nos
bairros do Recife Antigo em Recife e na Cidade Alta em Olinda de forma mais forte e em
pequenos focos no restante da cidade. Ritmos comuns são o frevo, a Ciranda, o Maracatu além
de ritmos nacionais que estejam na moda. O carnaval de Olinda começa pela manhã, durando
todo o dia e perdendo força a noite.
......No Recife o carnaval acontece no Bairro do Recife Antigo, e começa a tarde entrando noite
adentro. Além disto, no sábado pela manhã sai o maior bloco do Recife (e do mundo), o Galo da
Madrugada. No interior algumas cidades têm seus carnavais típicos, como Nazaré da Mata com
o Maracatu e Bezerros com o Papangú.
Carnaval na Bahia
......Em Salvador a folia também começa bem antes do carnaval, nos bailes, ensaios das Escolas
de samba e dos Afoxés
......Além da tradicional festa na rua (onde as pessoas cantam e dançam), na Bahia,
especialmente em Salvador, é comum o uso de trios elétricos, gigantescos carros de som que
percorrem as ruas da cidade por vários dias e contam com a participação de músicos famosos
como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Daniela Mercuri, e muitos outros.
......Uma composição de Caetano Veloso diz: Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu.
Essa frase dá uma idéia do que seja o carnaval de Salvador.
......O carnaval baiano é praticamente uma indústria cultural a parte. Não envolve apenas a
festa de carnaval, mas também as micaretas, "carnavais" fora de época que contam com a
presença dos trios elétricos tradicionais em Salvador.
......O faturamento dos trios é maior nas micaretas que no próprio Carnaval baiano, que embora
seja a maior festa de trios elétricos do país, é utilizado mais como uma vitrine para garantir
prestígio às bandas para os shows nas micaretas do resto do ano.
A música surgida destas festas chama-se axé, e é um dos gêneros campeões de popularidade
(aferida nas vendas de álbuns e em execuções nas rádios) junto à população brasileira.
Carnaval em São Paulo
......Há um grande desfile de escolas de samba em uma passarela, projetada por Oscar
Niemeyer (assim como o sambódromo do Rio, especialmente para o evento, o Sambódromo do
Anhembi. O desfile das escolas de samba de São Paulo acontece no sábado, para não haver
concorrência com o desfile do Rio.
Carnaval em Manaus
......Assim como no Rio de Janeiro, há um grande desfile de escolas de samba em uma
passarela construída especialmente para o evento, o Centro de Convenções de Manaus,
conhecido também como sambódromo e tido como o maior do país.
O Carnaval no Mundo
Veneza e Roma
......O carnaval veneziano foi um dos mais alegres e fortes do mundo. Bailes e festas se
desenvolviam durante uma semana nas praças, ruas, e, principalmente, nos canais, lotados de
Gôndolas especialmente e enfeitadas para a festa.
......O primeiro carnaval veneziano ocorreu em 1420, em comemoração à vitória de Veneza
sobre Aquiléia.

......No início do século XVIII, incorporou-se à festa carnavalesca a tradição do corso de
Gôndolas. As mais tradicionais famílias participavam do alegre cortejo que seguia o grande
canal, ao som de trombetas, até o jardim zoológico da cidade, onde se realizava um grande
carnaval.
..... Quando se deu a libertação de Veneza do domínio austríaco em 1866, foi realizado maior
carnaval de todos os tempos, voltando esses festejos a ter o mesmo brilho e entusiasmo de
sempre.
......Com o termpo, o carnaval de Veneza foi enfraquecendo, chegando a quase desaparecer,
assim como o da cidade de Roma que em uma outras épocas teve um dos mais fortes carnavais
da Europa.
......Hoje, somente as cidades italianas de Viareggio, Cento, Putignano e Verres possuem
carnavais com desfiles de carros alegóricos e alegres brincadeiras.

Nice
......Em Nice acontecia um dos mais conhecidos e animados carnavais europeus, com destaque
para os desfiles de corsos, batalhas de confete e espetáculos de marionetes e de teatro de rua.
......O corso, começou em 1882, com um grande cortejo que trazia o Rei Momo e seu grupo de
cortesões acompanhados cerca 5 mil crianças, 20 carros alegóricos e 800 máscaras gigantescas
representando personagens conhecidos da cidade.
......No último dia de carnaval acontecia o cortejo de incinerações. As máscaras e bonecos são
queimados na praia, e há um espetáculo de fogos de artifício, marcando o fim das festividades.
......Na Promenade de Anglais, costumavam ser realizadas batalhas de flores, na qual um
cortejo de carros alegóricos, lotados de garotas, e da rainha do carnaval, passa jogando
milhares de buquês de flores para o público.
......O carnaval de Nice costumava ser comemorado de 15 de fevereiro a 4 de março. Hoje, ele
também está bastante enfraquecido.
Binche
......A 50 km da Bélgica, em Binche, cidade de 10 mil habitantes, acontece o melhor carnaval da
região.
......O carnaval de Binche tornou-se uma festa de 7 semanas. Na cidade não existem hotéis, os
visitantes e turistas se hospedam em cidades vizinhas como Moris, que ficam a cerca de 16
quilômetros.
......Em Binche há o Museu Internacional do Carnaval e da Máscara, onde o carnavalesco
brasileiro Joãozinho Trinta já fez uma Exposição.
Basiléia
......Cidade suíça que fica na fronteira da França com a Alemanha, faz o maior carnaval do país,
o Fasnacht que acontece nas segunda e terça feira seguintes à quarta-feira de cinzas. A festa
começa na madrugada de segunda-feira com bandas, instrumentos de percussão e flautas.
Todos se fantasiam, e usam máscaras com pequenas luzes nas cabeças, tocando músicas
inusitadas.
......Os grupos formam as bandas e desfilam à tarde, com temas escolhidos anteriormente, e
satirizam um fato conhecido de todos. ......Nas noites festivas ha também encenações feitas por
pequenos grupos os schnitzelpangg que andam de bar em bar cantando e representando.
Espécies de blocos de sujos, sem outro objetivo a não ser fazer barulho e brincar, saem
desordenadamente pelas ruas estreita da cidade antiga na noite de terça-feira formando o
“gassle”
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......Quando ocorre o carnaval, é inverno. E a temperatura média na cidade é de 5 graus.
Bonn
......Em Bonn, importante cidade alemã, acontece o chamado carnaval das mulheres, o
weiberfastnacht, uma tradição que vem desde o século XIX. Esse carnaval, único com essas
características no mundo, teve início na pequena cidade de Benel, quando as lavadeiras criaram
um movimento que pode ser considerado precursor da emancipação feminina. Em certo dia do
ano as mulheres tinham liberdade de fazer tudo. Em 1824, a sofisticação do movimento chegou
a tal grau que foi criado o comitê dos foliões femininos, ao qual o homem ficava subjugado.
......Outro acontecimento importante do carnaval de Bonn, e também da região da Renânia, é o
“Rosenmontag”, um carnaval onde se organizam desfiles com pessoas fantasiadas com roupas
militares. ......Máscaras escondem o rosto de todos, pois há uma crença que o diabo, nessa

época, fica solto por toda região, onde fica a “floresta negra”, cada grupo cultiva uma forma de
tradição,
por
isso
as
fantasias
variam
muito.
Nova Orleans
......Em Nova Orleans acontece o maior carnaval norte-americano, o Mardi Grass. O termo
Mardi Grass, termo que vem francês e significa terça-feira gorda, se iniciou quando negociantes
fundaram o clube “The Mystick Krewe of Comus”, em 1857, na terça-feira de carnaval, e fizeram
um desfile com monumentais carros alegóricos, tendo à frente negros com archotes . Na
primeira década deste século formou-se o “Krewe of Rex” que desfilou para o Grão-Duque da
Rússia.
......Durante o Mardi Grass, mais de 50 agremiações desfilam pelas ruas da cidade, os bares
ficam o tempo todo abertos, e são tomados por multidões com os mais exóticos trajes, que
bebem e saem as ruas fazendo a maior algazarra nas passagens das agremiações. O ponto de
encontro do carnaval negro é a Av. Clair Borne, onde se espalham as mais exóticas tribos, com
elaboradas e esquisitas fantasia.
......O monarca da festa é o Rei ZULÚ e ha uma mistura de ritmos de origem negra.
......Os locais dos desfiles são amplamente divulgados pelos jornais. O mais importante se
estende da ST. Charles Avenue até Canal Street.
......Uma das agremiações mais conhecidas é a Bacchus que se apresenta com gigantescos e
originais carros alegóricos. Outra agremiação bastante conhecida é a Endymion.
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