
 
 
 
 
 
 

 

 

HISTÓRIA DA MICARETA 
Micarême era uma festa que acontecia na França, desde o século 
XV, em meio ao período de quarenta dias de penitência da Igreja 
Católica. De origem francesa, a palavra significa literalmente "meio 
da quaresma". No Brasil, a introdução da Micarême como festa 
urbana, ocorreu primeiramente na cidade de Feira de Santana, 
Bahia. 

No estado de São Paulo a maior micareta fica na cidade de Ribeirão Preto como citado 
anteriormente, mas existe também micaretas Indoor "fechadas", ou seja não estão a céu aberta 
e a maior do estado de São Paulo fica em Ibitinga (interior do estado) chamada CARNAVERÃO 
e se realiza no mês de Dezembro todos os anos. 

Somente a partir de 1935, através de um plebiscito feito pelo Jornal A Tarde, houve a mudança 
do nome para "micareta" que acabou significando, tanto na Bahia, como no Brasil, uma espécie 
de "segundo carnaval", que acontecia depois da Páscoa. Jacobina também abandonou o 
vocábulo anterior, adotando o mesmo do resultado do plebiscito realizado na capital pelo "A 
Tarde". 

O jornal jacobinense "O Lidador", já na edição de 7 de abril de 1935, publicava as novidades da 
capital, acerca da mudança de nome, evocando a todos para participarem do evento: 
"Despertai, foliões, para o delírio que impolga. Erguei-vos, jacobinenses, em êxtase de alegria 
e vinde com as "Sertanejas Alegres" festejar o "Bicarnaval", "Micareta", "Refolia", ou "Mi-
careme" que a 28 do corrente reinará sob louco enthusiasmo, espancando tristezas e 
dissidências. A cousa vai ser da outra vida e não haverá quem resista a tentação." 

Silva (1986) afirma que a data da primeira Micareta foi em 1933, porque este foi o ano de 
fundação do periódico O Lidador, onde estão registradas as primeiras informações da festa em 
Jacobina. Para Lemos (1995), "a micareta parece ter-se originada em Jacobina, em 1912, por 
iniciativa de Porcino Maffei aqui residente, organizando o bloco "As Copas". Tudo indica que 
ela se originou em Jacobina, quando Salvador e Feira de Santana ainda não tinham as folias 
da Micareme". 

"A afirmação de que a primeira micareta do interior da Bahia teria sido em Feira de Santana é 
uma possibilidade complicada. Conforme pesquisa no periódico feirense "Folha do Norte" não 
encontramos qualquer referência aos folguedos da micarême […]. Sua primeira grande festa 
fora de época, ou seja, sua primeira micareta ocorreu somente em 1937. Antes a cidade 
realizada apenas o carnaval, igualmente à Salvador". (SANTOS, 2001). A primeira micareta 
fora do estado da Bahia foi a Micarande, que aconteceu em Campina Grande no dia 21 de abril 
de 1989. 
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