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Outro relatos s bre a presença dos sinos na c idades. realizados 
em outr s momentos não muito d istantes, trazem visões predominante
mente pos itivas ac rca dos sinos de São João dei Rei. É bem verdade 
que o m do dos abusos lá exis1ia, o que fica explicitado no Código de 
Posturas da Cidade de São João de/Rey, publi:cado em 1887, em que há 
prev isão d mul ta para os sineiros e sacristãos que tocassem além de 
certos limites, nos di s de finados2 . Mas i1sso aparecia como secundário 
fren te a ou tros :números discursos. 

Milkau, personagem de Canaã, conta sobre sua ida à cidade e a for te 
impressão nele causada. Logo ao chegar, de madrugada, seu ··sono de 
viajant fatigado foi cortado pelo repicar do sino de muitas igrejas". produ
zindo, pela sua força e onoridade, um grande encantamento em sua alma. 
Ao contrárro do que achavam os cronistas acima citados. Milkau não sen
tiu-se ferido pelos sons que enchiam o espaço, impregnando de música o 
ar da montanha. São João dei Rei apresentou-se-lhe como um santuário , 
significad.o p lo forte espfrito religioso e por um forte aspec1o sacerdotal: 
"tudo r lav d religião, igrejas frequentadas quase !odas as horas do dia, 
devotas procurando a solidão dos altares, as festas rel igiosas preocupan
do o povo e divertindo-o durante o ano inteiro". 3 

Outr visitante, Carlos de Lael, evoca os sinos como símbolo máxi
m das tr diçõe da cidade, característica da vida diária de seus habi
tant s. Autores d meados do sécu lo XX escrevem saudo a e românti
cament sob r sua pr ença em épocas p ssadas, como farão Augusto 
Viegas Jos Be ll ini dos Santos. Ambos eram sãojoan nses.4 

Mas, afin al, como tocavam os sinos? Realmente, eles tocavam du
r nte I'Odo o dia . mar and o empo e os acontecimentos - desde os 
mais nais e corriqueiros até os mais decisivos - da vida de seus 
moradores. Os sinos, cuja atividade será construída como signo do tra
d ic ion .lismo da c idade, fundavam uma vivência do tempo, do espaço e 
mesmo da soe i bilidade d s p ssoas. Convocavam os fiéis para a mis
sa . diferenciando, pelo toque, se esta ia ser rezada pelos vigários locais 
ou por alguma outra auto ridade eclesiástica. Havia o toque das almas, 
ás 20 or s (i nv rno) ou às 21 t1oras (verão) . Dizia-se não ser de bom 
tom reali za, vi"i as :=t nte de bem após este sinal. Ot1ando havia repi
qu s fes livos às 12 h r s. anunciava-se novena ou terço à noite Acom
panhado d dobre , a nov na receberia benção. A Igreja das Mercê 
soava nov ba alad s, no caso de algum agonizan e, solicitando pre
ces. S houvess mulh r parindo com dif iculdades e risco de vida para 
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ela ou para o bebê, seis badaladas pediam orações. A morte também se 
fazia anunciar: três séries de dobres para defunto homem e duas séries 
de dobres para as defuntas. Os incênd ios levavam os sinos da Igreja do 
Santíssimo Sacramento a baterem freneticamente, ped indo a solidarie
dade de todos no combate à ca lamidades Batizados, casamentos , pro
cissões. festas na cidade, dias especiais : tudo se fazia acompanhar por 
toques ~especfficos para cada ocasião. 

Note-se, portanto, que os sinos realizavam muito mais que uma mar
cação meramente cronológica do dia. Graça Aranha é perspicaz na ex
pressão uti lizada para definí-los: esses sons enchiam os espaços . É esta 
a razão pela qual eles não foram substtitufdos, na vida de seus habitan
tes, pelo tempo do re lóg io, o que não seria pouco provável numa cidade 
tão eufórica e cheia de possibilidades. como foi São João nas últimas 
duas décadas do século XIX . Os toques variados vinham de diferentes 
pontos da cidade , de Igrejas diversas com as quais os moradores esta
beleciam relações também d iversas segundo seu nlvel soc ial, sua roda 
de relações, suas crenças e preferências de santos, suas lembranças 
mais íntimas ( a igreja em que casara, ou bati zara seu filho, ou rezara 
pelos seus mortos). seu envolvimento com diferentes irmandades. Os 
sons traziam notí ias, estabeleciam pontos de solidariedade entre os 
ouvintes. A Igreja construfa, assim, referências importantes na vida das 
pessoas, criando vivências coletivas, reforçando sua presença, cultivando 
a relig iosidade mesmo nos momentos em que se vivia o tempo mundano 
- dos atazeres diários, do trabalho nas ruas, dos cuidados domésticos, 
das relações ·entre as pessoas - que se deixavam envolver pela atmos
fera de sacralização criada pelos dobres dos sinos . Através deles, a 
Igreja invadia tudo: se as pessoas não pod iam estar naquele recinto 
todo o d ia, os sons dos sinos tudo percorrem: vencem o trajeto das ruas, 
passam pelas frestas das portas, entram sem I icença nas casas, no quarto 
dos amantes (lícitos ou não), nos estabelecimentos comerciais , nas es
colas, na Santa Casa. no prédio da Cadeia. da Câmara. nos botequins e 
mesmo em estabelecimentos de funcionamento obscuro (como aquele 
em que funcionava uma roleta, a despeito do protesto de toda a gente 
de bem)5 . Experiência temporal, espacial, soc ial rel igiosa não verbal, 
os sinos ligavam-se à toda uma im gem de tradição e rigor moral que 
predominou na construçáo de uma identidade pela sociedade de São 
João dei Rei no sécu lo XIX. 

Mas esta identidade foi construfda de forma multifacetada. Por um 
lado, os relatos sobre a cidade (seja de pessoas que ali viveram e escre-

-~-------------------5 Vel ; SANTOS. José 8 op.cit 
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ver m como memorialistas, seja de visitantes a narr r suas impressões) 
acabam s mpre por ressaltar a re ligiosidade da população , preocupa
ção com a moralidad , o apego ao antigo, o trad ic ional, ao costum .7 

O próprío histori ador contemporâneo pod se influenc iar ao ler, em um 
influ :> nt:e jornal, O Resistente. polêmicas extensas sobre a defesa de as
pectos morais da vida da soc iedade, como por ex mplo , uma séri e de 
artigos que dis utiam como homens e mulh r s deviam se lo a lizar na 
lgrej , na entrada, durante e na salda das missas, ass im como nas pro
cissões, para evitar que momentos tão sagrados pudessem s r violados 
pelo roçar dos corpos , fosse ele casual ou nao. Crit icava-s a promiscu1-
d de e o desagrado causado pela visão "'das senhoras romperem por 
entre os homens, apertando-se sobre lese com eles, para irem, atinai, 
ajoelhar entre os mesmos, adiant de um, atrás e outro ao lado de 
rnuitos".8 Ou mesmo os vinte artigos sobre os valores morais e indiscut i
v lmente atemporais do casamento e seu papel na preservação da soc i
eda , ub licados em s ' rie durante c inco m ses consecut ivos , en~r 
1898 e 1899.9 Mas justamente estes são os sinais qu nos deixam entre
ver outras práticas, que vêm fragmentar esta identidade predominante; 
fica cla ro que as pessoas estavam se roçando nas missas e proc issões. 
q ebrando a seriedade xigid em tais momentos . A mesmo tempo, 
um out ro jornal traz um fato raro, su'rpr·e ndent me mo se pensarm s 
no tradi iona li smo dessa ci dade: uma mulher entra com ped ido de d i
vórci c ntra seu marido que a abandonara e mantinha uma amante em 
Matozinhos. At itude certamente diffci l e rara. nesse momento, a ser em
pre ndida por uma mulher. 10 

·ntretan to , a identidade de São João del R i não s ca lcou apenas 
nos mitos d fervor tradicionalista. O antigo e o novo se amalgamavam 
harmoniosamente, em discursos que r ssa ltavam o progresso material e 
cultura:! da idade, reforçando uma valorização de signos de civi lização. 
Além do tempo de esplendor vivenc1ado dos cu lo XVI II, idade cultu
ará a sua importância no quadro mais eral d história das Minas oito
cent istas. Realmente. desde a chegada da Corte, em 1808, a c idade 
assumiu uma posição pecu liar no panorama da província de Minas G -
rais . 11 A vinda da Cort para o Brasil fe do Rio de Janeiro um pólo 
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consumidor. A ne ess1d d d g ranltr si cim nto de t - o nulllero
sa e recém-ch gada população, os ir úmeros estrangeiros estim la
dos pe la b rtura dos por tos. I vou a conomia mineira a p rcronar-se 
como o centro ab stec dor d pro utos d subsist- ncia p r' Cort . 
Abandonando o ouro corno at ividad · ic • a so ,i ci d mineira a is
tiu ao incremento de uma economia até · ntão il nc,iosa Reg iõe que 
antes nã linl am maior destaque ( como o su l de Mina ), começam a 
desenvolver-s com vig r em torno do abas tec imento urbano de pofcos. 
gado, galinhas. carn iras, tou rnh . qu ijos, cerea is. algodão , tabaco. 
Para tanto, estradas são construid s. a ma ior p rte das v z s ,om cap i
tais particulare . O panorama se transforma ao longo das primeiras dé
cadas, com uma movirnentaçã intensa de tropas que conduz irão os 
produtos . São João ri I R .i firm u-s . ness s anos, c mo imp rtant 
centro comercial. um d stacado enlr po to da província. Fa111íli · nri
quecida mar aram a onstitu iç -o, para cid de , de uma vida ltamen
te lrti sta . bastant urban izad , marca a por um si nificat ivo r finamen
to cu ltural e pelo consumo d produtos que i nau uravam hábilos sofisti 
cados. 

E aqui surg um outro símbol'o da cídad . i·ão marcante quanto os 
sinos aos ol!llos dos visitantes memorialistas. As ruas de São João del 
Rei, durante tod o sé ulo XIX, eram continuam nt percorridas por um 
grande número de carros de boi. Os qu ch · v ma tão próspero ltJgar 
eram surpreendidos la st nsiva sonoridad ca u~s da pelo movimento 
dos canos, qu tuncionavam, propo il lmente. sem qualquer lubrifi caçã . 
A cada passo. o tran eunt cruzava om tar veículos, possuidores de 
muitas juntas, somando, às vez s. at - vint e quatro animais, número jus
tificável, se nos lembrarmos das íngr Jmes lad iras a serem v ncidas, com 
pesadas carga , los caminhos das G rais. Um visitante do anos noven-
ta. impression do lo 1·ufd , p ~guntou a um dos ca rreiras porque não 
punl"ra sebo no eixo, imped indo~l h o cll io. "Não s nhor", r spondeu o 
homem. Ao contrá1io, punh . carvâ para ele guinchar mais, m do de adr
vertir (sic) os animais e c nsolar a si própri as rur s d vida .,. ai 
movimentaçã r m tta febre com r i I marcante na vida da idade no 
século XIX, mesmo qu . rlarnenle, tais atividades tenllam conhec ido 
perlodos melhores e pior ao I ng s u d correr Confirmando-se 
como centro comercia l. e lu ando ao lon o o ano para e m n r en
quanto tal, soe i dade ãojo n nse certamente via om grand ·familiari-
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edade a passag m contínua dos carros e bois por suas ruas. ao contrá
rio do visitante estupefato . Estes sons e guinchos enchiam seu cotidiano 
assim como o badalar dos sinos, e se estes aparecem omo monumento~ 
qu~ remetiam à intenções de religiosidade e apego às tradições, as musi 
ca lidades dos carros estão plenas das significações que o comércio trou
xe para a cidade e para um grande número de pessoas cujas vidas gira
vam em torno desse ramo de atívidades. 

Os sons dos carros d bois são lentos, repetitivos, entrecortad s. 
anunciam-se ao longe, aproximam-se lentamente, afastam-se. Trazem 
em si um ritmo de trabalho que se estenderá por estradas poeirentas. 
e~bur_acadas , dit~ceis de serem percorridas, num esforço que exige pa
Ciênc•a em relaçao à demora, valentia para os momentos difíceis e de 
perigos dos caminl1os, conhecimento dos cuidados na preservação das 
mercadorias, perseverança no prosse ulmento da árdua tarefa . O som 
do carro de boi liga-se ao traba lho a ser vivido por aquela sociedade, a 
sua execução como algo que inclui o suor, a teimosia, a persistência, o 
esforço incansável do tropeiro. Caract rísticas que acompanham a figu
ra do boi e. cerl amen te. a sonoridades dos carros. Imagens que inv -
dem a própria construção dos mitos de mineiridade. 

Mas os c.arros e bois lembram também os lugares distanles par 
onde se destmam, de tudo o que há na Corte, da civilização que o tro
peiro encontrará. das notícias que de lá poderá trazer. "Palavra de lro
peiro", um meio importante de comunicação das nolícias. 13 Mais do que 
meros reflexos de certas características da cidade, tais sonoridades cri
am prát icas, reforçam outras já instituídas, entre idéias, identidades, há
bitos, lembranças, v lores. etc . 

A São João dei Rei oitocenlista reserva. entretanto, ainda outras his
tórias ligadas aos sons. Parece qu , coincidentemente fi I à sua conhe
cida tradição rnusical, com suas bandas e orquestras centenárias, mo
mentos d cisivos de sua história vinham acompanhados por nova so
noridades. tornando inda mais variegado o mundo de sons que com
punham, junto a tanios outros elementos, seu mundo cot idiano. 

A p rtir d 1881, a lerrovia se anunciará, com seu barulho pleno e 
modernidade e deposit rio das esperanças de tantos habitantes de São 
João del Rei. Ao lon o das décadas que se seguiram aos anos 1830, a 
?i~~de conheceu muitas dificu ldad s para se manter. perdendo o vigor 
1n1c1al. Oulros cam1nhos toram desbrav dos e , a partir de certo mom n
to outros centr s orn rciais apresentaram-se como rios concorr n
Les. Os anos 1840 f· ram par1icularmente difíceis, menizados em seu 
final pela inicio da atuação de São João no com rcio de sal, s m que 
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isso significa se um retorno aos lempos áureos do comércio. Em 1861 , a 
inauguração da estrada União e Indústria . ligando Juiz de Fora a Petró
polis e, em 1870, a extensão da ferrovia O. Pedro li até Juiz de Fora 
pareciam decretar o fim do bri lho de São João. Mas a ina guração da 
sua estação trará consigo esperanças de nova vida. O movimento não 
decepcionará os que apostaram suas expectativas naquela máquina 
fantástic . com um incremento das atividades li9adas distribuição d 
laticínios, gado bovino e cavalar, couros, teci os, além d:e outro produ
tos essenciais, como o sal. Só na d cada de 1880, dezoito novas casas 
atacadistas serão fundadas, realizando o papel de intermediários para 
produtos agrícolas para a Corte ou para os que d sciam para o oeste 
mineiro. m 1891 será inaugurada a fábrica de tecidos Cia Industrial São 
Joanense.14 

Pensar na ferrovi a apenas sob um aspecto conômico seria um des
perdício . A ascensão dessa elite de São João d I Rei, e mesmo de ca
madas médias urbanas, nesse i'inal de século, traz outras tramas que se 
emaranham em suas vidas, de forma igualrn nte importante . A questão 
é muito mais que sucesso financeiro : na verdade, o ponto preciso é jus
tamente, para essa sociedade, como ultrapassar o mero enriquecimen
lo. Há um desejo de refinamento cultura l. intelectual, d hábitos, de cos
tumes, que fariam desse centro urbano um local diferenciado do espaço 
rura l, em que as pes oa podiam ter posses, mas não tinham civil iza
ção. 15 A ferrovia , com seu ri tmo marcado e, para a poca, v rtig inosa
mente rápido (pensemos no carro de bois) . sua sonoridade infernal , apres
sada. seu apitar desafiador, aparecerá em sua ma ia. Ela contém sig
nos de modernidade. de progresso. de civilização, da velocidade, do 
homem desafiando o tempo e o espaço com sua máquina, possibi litan
do uma circulação de pessoas , coisas. mercadorias, modas, r vistas. 
notícias. jornais, livros, de forma completamente ir édita. Mais do que 
significações econômicas, a ferrovia trazia uma ligação com todas as 
imagens que men les provincianas construíam do Rio de J neiro. Pro
gresso e civi lização, com todo o refinamento que se atribuía a estes ter
mos, eram palavras-chave para esta sociedad . Por outro lado, pecado 
e dissolução dos costum s também apareciam de forma atemorizante 
e, certamente. irresist ivelmente fascinante para muitos. O io de Janeiro 
surgirá como imagem modelar, possuidora de ligações com o Velho 
Mundo, e portanto com o berço da civilização ocidental. Se a uropa é, 
nesse momento, numa visão história essencialmen te evoluc ionista, pa
r~metro de tudo o que um dias d veria ser, a Cort ( ou, após 1889, a 
Capital da Repúbl ica) Situava-se com uma interm d1ária. Copi - e tudo, 
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ja próxima maternidad ~tocaram , o que me lrouxe uma emoção indes
ctitrvel. Ou ~ o diferente é minha vida daquelas vividas pelos sãoj ane -
ses do fim do s culo passado, contemporâneos de outros son , vibr -
ções e ritmos. or ou ro lado, ambas são igualmente amai ama as os 
sons. Cabe a nós sermos capazes de forjar outras sonoridad s para 
nossas ru as, cidades, dias e vidas. Se tan tos sons p ssuem a marca do 
humano e da história, azem t mb m a esperança - qu o criar alegre
mente anuncia - das possibilidades infinitas para os o das futur s 
gerações. 
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