
 Grécia                

O Carnaval foi oficializado, no 

século VII a.C., nas festas de 

culto a Dionísio, deus do vi-

nho, em agradecimento pela 

fertilidade do solo e pela pro-

dução. 

A palavra ‘carnaval’ seria ori-

ginária do vocábulo latino 

“Carrum Navalis” - carros na-

vais que faziam a abertura 

das Dionisíacas gregas. 

Nessas festas era usual fazer-

se a teatralização coletiva, 

onde os papéis eram inverti-

dos: o miserável vestia-se de 

rei, o rico de pobre e o ho-

mem de mulher. 

Roma Antiga 

As festas eram em honra de 

Saturno, deus das sementei-

ras, e de Baco (Dionísio, na 

Grécia) e realizavam-se entre 

os meses de novembro e de-

zembro. 

A Igreja tentou, inicialmente, 

combater as várias tradições 

pagãs, mas foi forçada a 

aceitá-las. Assim, em 590, o 

Papa Gregório I oficializou o 

Carnaval no calendário ecle-

siástico. Determinou que a 

folia carnavalesca deveria ser 

realizada antes do início da 

Quaresma,, período de jejum 

e abstinência que antecede a 

Páscoa. Ao domingo anterior 

a esse pe- ríodo deu o nome 

de “carne levamen” (tirar a 

carne), modificado depois pa-

ra “carne vale” (adeus carne), 

que teria originado a palavra 

Carnaval. 

Carnaval 
Origens 

Há os que atribuem esta festa 

aos cultos agrários dos povos 

primitivos que remontam a dez 

mil anos antes de Cristo.  

Outros atribuem às festas em 

honra dos deuses Ísis e Ápis, 

no Egito antigo. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Veneza 



Carnaval  
em Portugal e na Europa 

 

O Carnaval chegou a Portugal 

no séc. XV e XVI com o nome 

de Entrudo – introdução à 

Quaresma.  

No final do séc. XIX, nas aldeias 

portuguesas, o Carnaval era o mo-

mento da igualdade e da liberdade 

para todos. 

Hoje, o Carnaval é um momento de 

convívio, onde o sarcasmo e a sátira 

social predominam. 

Como refere Virgílio Ferreira: 

 “Que ideia a de que no Carnaval as 

pessoas se mascaram. No Carnaval 

desmascaram-se”. 

www.pq-jornal.com 

Notting Hill, Londres  

 A maior festa de rua da Europa, no 

mês de agosto. Disputa o posto de se-

gundo Carnaval do mundo. 

Veneza 

Surge a partir da tradição do século 

XVII, onde a nobreza se disfarçava 

para sair à rua e misturar-se com o 

povo. Comemorado com bailes e 

desfiles de máscaras nas ruas, 

durante cerca de dez dias.  

www.imagesofportugal.net  

www.lehwego.com  

news.bbc.co.u www.foodandtravelfun.com  

www.venice-
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Nova Orleães, EUA 

Terça-feira gorda  

Mardi gras em francês, idioma dos 

primeiros colonizadores de Nova 

Orleães, em Louisiana. É conside-

rado o segundo maior Carnaval 

do mundo. 
www.historiamais.com  

O Carnaval brasileiro tem origem 

no entrudo português, que chegou 

ao Brasil no século XVII e se espa-

lhou pelo país.   

A partir da década de 1960 os 

desfiles das escolas de samba tor-

naram-se o centro das atenções do 

carnaval brasileiro.  

Comemorado de diversas maneiras, 

o Carnaval brasileiro  

representa uma  

importante atração  

turística. 

Carnaval  na América 
carnivalneworleans.com  

www.rio-carnival.net  
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 Divirtam-se! 


