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RESUMO Este artigo trata dos festejos civicos celebrados em Minas 
Gerais na primeira metade do século XIX. Procuramos aqui compreen-
der e caracterizar esses festejos — espetáculos que tomavam as ruas 
dos arraiais, que divertiam e educavam os habitantes de Minas e que 
criavam e difundiam sentidos e significados a partir dos quais os minei-
ros construiam uma identidade e se davam uma imagem de si mesmos. 

ABSTRACT This article approaches the civic festivities held in Minas 
Gerais during the first half of the 19th Century. It tries to comprehend and 
define these festivities — festivals that took the streets of the hamlets, 
that amused and educated the inhabitants of Minas and created and 
diffused meanings and sense upon which the mineiros built an identity 
and their self-image. 

1.1 Efervescência 

Nas primeiras décadas do século XIX, Minas Gerais viveu momen-
tos intensos em termos de sua estrutura politica, econômica e social. 
Momentos de mudangas, de definigOes, de arranjos, de disputas. Minas 
fazia parte da regiao Centro-Sul do pais, que, com a instalagao da fami-
lia real no Rio de Janeiro, assistiu a uma dinamizagao de sua economia e 

* Este artigo 6 parte resumida de algumas idéias desenvolvidas no primeiro capitulo da minha Dissertacao de 
Mestrado em Histeria, intitulada: Festejos Imperiais. Festas Civicas em Minas Gerais na primeira metade do 
século XIX. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, 1996. 
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a uma intensificação de suas relagOes corn o centro politico do pais. 
Esse periodo foi decisivo para o Brasil, pois nele foram dados os primei-
ros passos no processo de construgao do Estado brasileiro. Minas Ge-
rais desempenhou urn importante papel na definigao de politicas que 
possibilitaram a construgao desse Estado, principalmente através de sua 
elite ligada a produgao e ao comércio de abastecimento da Corte' . 

Esses rnornentos intensos, que marcaram o compasso da politica e 
da vida publica , nao passaram despercebidos pelos habitantes de Mi-
nas. Na década de 20, ja comegavam a circular na Provincia jornais que 
discutiam "todos os assuntos de interesse pülolico discutidos no Con-
gresso" 2  . Em suas membrias, Francisco Rezende nos conta que, na Re-
gência os mineiros viviam mais nas pragas e nas ruas do que em casa, 
havendo grande interesse e discussbes sobre os negOcios pOblicos da 
regiao e do pais 3  . 

Esses foram anos de efervescências e de vivencias politicas inten-
sas, onde os habitantes de Minas festejavam a todo o tempo. As festas 
politicas que eles celebravam, aqui chamadas tambérn de festas civi-
cas, eram para mineiros das primeiras décadas do século XIX, a ocasiao 
de celebrar "aqueles dias em que alguma coisa grande sucedia em pro-
veito de uma Nagao, de uma cidade ou de qualquer povoagao" 4  . 

Além das tradicionais festas em louvor a monarquia e a familia real 
(aniversarios, casamentos, nascimentos, exequias), havia tambérn fes-
tas comemorando a coroagao e sagragao de monarcas (D. Joao VI, D. 
Pedro I, D. Pedro II), a elevagao do Brasil a Reino Unido, festas no Tejuco 
pela instalagao da fabrica de ferro, festejos pelo 7 de setembro, pelo 
juramento da Constituigao, pela instalagao da Assembléia Legislativa, 
pela abdicagao do imperador, pelo fim da Sedigao de Ouro Preto, pelo 
fim da Revolugao Farroupilha e rnuitas outras. Em Minas, "nao se apre-
sentava urn motivo, por mais insignificante que fosse, de regozijo nacio-
nal ou politico, que imediatamente todos nao se comovessem" e, para 
comemorar, iam assistir a urn Te Deum, colocavam "na rua urna bonita 
alvorada, mais ou menos estrondosa" e iluminavam toda a vila 5  . 

A festa civica, motivada por questbes politicas, sern, contudo, ser 
urn mero reflexo dessas questOes, é uma forma de vivenciar o politico 
que, em sua efusao, busca contagiar e comover a todos os habitantes 

1 LENHARO, Alcir, As Tropas da Moderacao. (0 abastecimento da Corte na forrnagao politica do Brasil 1808- 
1824). Sao Paulo: Simbolo, 1979. 

2 CUNHA, Pedro Octãvio. C. da. "A Fundaçao de urn Império Liberal: Primeiro Reinado, Reagao e Revolugao, 
in: HOLANDA, S. B. de(org). HistOria Garai da Civilizageo Brasileira. Torno 2, vol. 1, S. P.: Difel, 1965, p. 401. 

3 REZENDE, Francisco. de P. F. de, Minhas Recordacoes. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1987, p. 68. 
4 "Ouro Preto - 3 de Maio", 0 Universal, Ouro Preto, n. 282, 04 de rnaio de 1827, p. 2.016. 
5 REZENDE, F. de P. F. de. op. cit., p. 68. 
6 Sobre a questa:,  do consentirnento e da subrnissão proporcionados pelos espetáculos festivos, ver: DUVIG-

NAUD, Jean. Festas e Civilizacdes. Rio de Janeiro: Ternpo Brasileiro, 1983, p. 92. 
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de uma povoagão ou mesmo de urn pais. De urna maneira mais geral, 
pode-se dizer que as festas civicas celebradas em Minas eram momen-
tos onde se buscava criar lagos entre o povo e o poder, fomentar uma 
identificagao do povo corn as propostas politicas do governo e estreitar 
os lagos entre ele e seus dirigentes. Nos festejos dessa natureza, o po-
der se transformava em espetaculo para conquistar a adesao. Através 
de urn cenario fascinante ele buscava reduzir e atenuar as diferengas 
entre os seus habitantes, mas buscava também trazê-los reunidos na 
"unanimidade da obediência" 8 . 

Tanto no periodo joanino como depois da independência em 1822, 
as festas civicas mineiras procuravam despertar a populagao para as 
novidades que surgiam no cenario politico e social, estimulando a for-
magao de urn espirito pUblico entre seus habitantes. Essas novidades 
apontavam para uma dinamizagao das relagOes politicas e econOmicas 
na regiao, bern como para uma proposta de modernizagao e desenvolvi-
mento do pais, comegando a aparecer uma rede de valores criadores 
de uma identidade social, como o ideal de trabalho, de prosperidade e 
de civilidade. 

Nos anos posteriores a instalagao da Corte portuguesa no pais, o 
Brasil se transformou em uma "metrOpole interiorizada" 7 . 0 poder metro-
politano que no periodo colonial estava geograficamente distante e se-
parado do Brasil, que dividiu sua colOnia para melhor controlar suas ri-
quezas, que se preocupava apenas em explorar o pais, agora estava 
perto. E mais: empreendendo politicas que visavam dinamizar o pais e 
integrar suas diversas regiOes. Nesse processo, a metrOpole se "interio-
rizava", deixando crescer suas raizes aqui, abrindo perspectivas de pros-
peridade para o Brasil. 8  

Se antes os interesses da metrOpole erarn tidos como antag6nicos 
aos da colOnia, o que se procurava a partir daquele momento era urna 
associagao entre esses interesses. A identificagao entre esses interes-
ses se fazia de várias formas, como pela cooptagao das elites através 
de distribuigao de titulos nobiliarquicos, distribuigao de sesmarias 9  e, 
também, através dos festejos civicos. Esses eram momentos de efusao 
que buscavam tirar o povo da ignorancia e interessa-lo pelos destinos 
do pais, servindo de "estimulo a despertar-se o Patriotismo" 10 . Era a fes-
ta que entusiasmava a todos, que buscava forjar urna unanimidade em 
torno de seus ideais, contagiando e difundindo sonhos, esperangas e 
valores através da celebragao de fatos e personagens da vida politica e 

7 DIAS, Maria Odila Silva. "A Interior zacao da MetrOpole". In: MOTA, Carlos Guilherme (org.). 1822 Dimenseies. 
São Paulo: Perspetiva, 1986. 

8 	Idem, ibidern. 
9 LENHARO, A. op. cit., p. 65-68. 
10 "Suplemento ao Universal de n. 661", 0 Universal, Ouro Preto, n. 661, 19 de outubro de 1831, s/p. 
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social. Ao celebrar o poder politico, seja na figura do rei e de suas auto-
ridades, seja através das medidas que ele tornava para governar, a festa 
civica colocava a patria no altar. 

A festa civica era, por isso, urna festa pedagOgica" . Em Minas, nas 
décadas de 10 e 20, ela visava formar no povo urn espirito pUblico, in-
fundir-lhe urna preocupagao corn o desenvolvirnento de sua povoagao e 
de sua regiao, rnuito mais do que corn o pais corno urn todo. Nas déca-
das posteriores, a festa ja tinha como centro de sua celebragao a nagao 
que se queria criar. A pdtria brasileira era o centro da comernoragao 
festiva e ensinava ao povo os valores do patriotismo. Nesses dois rno-
rnentos, a festa procurava passar para o povo ligbes, ainda que rudi-
rnentares, de disciplina coletiva e de unanirnidade, criando e difundin-
do, através de suas elaboracOes irnaginarias, os sentirnentos civicos e 
valores de vital importancia para a vida social. 

Através da efusao e do fervor coletivo vivenciados na festa o poder 
pCiblico procura se apoderar do hornern e criar urn sentido para o seu 
fazer social, incitando-o a cornungar dos valores que a festa civica pro-
clarna. Aqui, o poder politico langa rnao da ritualizagao para se rnanifes-
tar publicarnente. E através de suas "liturgias politicas" 12  , de suas rnani-
festagOes püblicas e festivas, que o poder politico procura criar e firrnar 
a adesao da sociedade as idéias que ele quer tornar absolutas, se legi-
tirnando publicamente. Mas e tarnbém uma rnaneira de criar uma identi-
dade, de ordenar e dar sentido ao rnundo social. 

Para isso, nao e necessaria a existência de urn Estado nacional or-
ganizado, corn suas diretrizes racionalmente tragadas e urn aparelho 
adrninistrativo bern montado. No Brasil do século XIX, a construgao des-
se Estado, corn suas praticas de controle e supervisao de pessoas e 
coisas na sociedade, se fazia juntarnente corn a criagao de todo urn 
irnaginario politico que perpassava e que era vivenciado nas festas civi-
cas. Nesse Estado, onde a populagao aparecia "coma problerna a ser 
resolvido e enigrna a ser decifrado" 13 , a criagao de urn irnaginario politi-
co e a educagao do povo, prornovida pelas festas, erarn urn processo 
integrante e indissociavel desse Estado que se fazia na medida ern que 
irnplernentava suas praticas governarnentais. 

11 Sobre o papel pedagOgico da festa ver: OZOUF, Mona. La Fête Revolutionnaire (1789-1799). Paris: Gallimard, 
1976, pp. 235-259. 

12 RIVIERE, Claude. As Liturgias Politicas. Rio de Janeiro: Imago, 1989. 
13 DUARTE, Regina. H. Noites Circenses. Espetaculos de Circo e Teatro em Minas Gerais do seculo XIX. Carnpi-

nas: Editora UNICAMP, 1995, p. 19. 
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1.2 Organizadores 

A organizacao das festividades civicas em Minas Gerais ficava, em 
geral, a cargo das camaras municipais 14 . As festas regulares, ja inscri-
tas no calenclario nacional, ou regional, eram automaticamente celebra-
das todos os anos, devendo a camara se encarregar das despesas mi-
nimas, como Te Deuns, cera para as velas, müsica e iluminagao do pre-
dio da camara 18 . Aniversarios dos monarcas, a elevaçao do Brasil a Rei-
no Unido, a primeira visita do Principe D. Pedro I a Minas, o 7 de setem-
bro, o juramento da constituição e muitas outras eram algumas dessas 
festas 18 . 

Para aquelas que nao constavam do calendario oficial havia sempre 
uma ordem do governo da capitania (apbs a independência do presi-
dente da provincia) comunicando o motivo da celebracao para que a 
camara municipal tomasse as devidas providOncias relativas ao festejo. 
Em Campanha, por ocasiao da aclamaçao e coroaçao de D. Joao VI, o 
governador da capitania comunica a realizacao da solenidade no dia 6 
de abril de 1817 a camara daquela vila, ordenando que no mesmo dia a 
camara fizesse "as maiores demonstracOes de jObilo e festivos aplausos 
a tao alto e sublime objeto" 17 . Em outros casos, como na pacificacao do 
Rio Grande do Sul em 1845 18 , o presidente da provincia fazia apenas o 
comunicado e a camara deliberava sobre a realizagao do festejo, dando 
apenas parte ao governo do dia, hora e local da festa. 

Havia casos também onde nao existia uma ordem expressa de ins-
tancias superiores, sendo a comemoragao de iniciativa das autoridades 
locais, realizada com dinheiro das pr6prias autoridades ou de pessoas 
que para isso contribuiam. Foi o caso da festa do Tejuco em 1815, cele-
brando a primeira producao da Fabrica de Ferro do Morro do Pilar, orga-
nizada pelo Intendente Geral das Minas e Diamantes na Comarca do 
Serro do Frio, juntamente com alguns outros "festeiros" 19 . 

Os festejos pela abdicagao do imperador em 1831 foram, quase 
todos, de iniciativa de autoridades locais, sendo alguns de iniciativa dos 
prOprios habitantes. No arraial de Santa Quitéria, freguesia do Curral Del 
Rei, os "autores do festejo pOblico" foram o Juiz de Paz e seu suplente, 
juntamente com outros cidadaos de prestigio no arraial 20 . Na Aplicaçao 

14 As camaras municipais tambern se encarregavam da organizacao de algumas festas religiosas. Ver: Revista 
do Arquivo POblico Mineiro, Belo Horizonte, vol. I, 1896, p. 481-483 e TERMOS de Vereacao e AcOrdaos e 
Camara Geral da Camara Municipal de Ouro Preto, cOdice n. 137 (1809-1826). 

15 Sobre os encargos das carnaras corn as festas ver: TERMOS de Vereacao e AcOrdaos e Camara Geral da 
Camara Municipal de Ouro Preto, cOdice n. 137 e ATAS da CMOP, c6dice n. 250 (1831-1834). 

16 Idem, ibidem. 
17 "Festejos pela aclamagao e coroacao de D. Joao VI", in: Revista do Arquivo Pablico Mineiro, B.Hte., vol. 1, 

1896, p. 567. 
18 ATAS da Camara Municipal de Ouro Preto, cOdice n. 369 (1842-1845), fl. 185 r/v. 
19 OLYNTHO, A. "Festas no Tejuco", in: Revista do Arquivo Publico Mineiro, B. Hte., vol. 6, 1902, p. 16. 
20 "Suplemento ao Universal de n. 661", 0 Universal, Ouro Preto, n. 661, 19 de outubro de 1831, s/p. 
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do Senhor do Bonfim, termo da Real Vila de Queluz, o Juiz de Paz orga-
nizou e presidiu a festa, ordenando também que "todos os cidadaos 
ilurninassern as suas casas" 21  . No arraial de Itabira do Mato Dentro quem 
entusiasrnou e animou o povo foi também o Juiz de Paz 22  . Em Catas 
Altas da Noruega, o Juiz de Paz rnandou formar dois arcos triunfais 23  , o 
mesmo ocorrendo em outras localidades. 

De iniciativa do poder püblico, e interessante notar que a organiza-
gao e as despesas da festa nao ficavam exclusivamente nas maos das 
autoridades locais. Elas contavam, invariavelmente, corn o apoio de ci-
dadaos corn cabedal e prestigio para enriquecer e abrilhantar a come-
moragao e fazer mais "pomposos os aplausos pOblicos". Jantares, re-
frescos, mOsica, cera, iluminagao, arcos triunfais, sac) alguns dos encar-
gos que muitos cidadaos tomavarn para si. 

0 fato de serem pessoas de posses, corn possibilidade de contri-
buir financeirarnente para a festa, nos indica que eram pessoas da elite 
que estavarn entre seus organizadores. Mas, talvez, a contribuiçao fi-
nanceira atingisse também setores rnenos privilegiados da sociedade e 
se diluisse entre os habitantes. 0 costume de se abrir urna subscricao, 
onde todos faziam as suas ofertas para o custeio da festa, abre essa 
possibilidade, dificil de ser comprovada em virtude do anonirnato des-
sas contribuigbes. Apenas aquelas de maior vulto erarn declaradas, o 
que e bastante significativo. Urn exernplo tipico dessa situaoao ocorreu 
no arraial de Mateus Lerne, na cornernoracao pelo 7 de abril de 1831. 0 
Juiz de Paz resolveu fazer a festa e, enquanto ele contratava o Reveren-
do para fazer a missa e a rnOsica, "concorriarn todos corn suas ofertas", 
sern falar do cidadao Domingos Alves da Cruz, que, além do que ja 
havia contribuido, se encarregou de pagar "urn elegante arco de propor-
cionada arquitetura e pintura, contendo no centro as Armas do Brasil 

Na aclarnacao de D. Joao VI, em Sabara, o Capitao-rnor das Orde-
nanoas ofereceu fogos e urna alvorada; o Desernbargador Ouvidor e 
Corregedor da Camara ofereceu a ilurninagao do passeio pOblico no 
largo da praga do Rosario; as cavalhadas e encarnisadas foram ofereci-
das pelo corpo dos cornandantes das ordenancas; duas Operas, uma 

21 "Suplernento ao Universal de n. 624 - Detalhe da solene festividade que o Capitao AntOnio de Souza Moreira, 
Juiz de Paz da Aplicagao do Senho do Bonfirn, filial de Congonhas do Campo, fez por ocasiao da elevagao ao 
Trono do Senhor D. Pedro Segundo Imperador Constitucional", 0 Universal, Ouro Preto, n. 624, 25 de julhocle 
1831, s/p. 

22 "Ouro Preto", 0 Universal, Ouro Preto, n. 646, 14 de setembro de 1831, p. 2. 
23 "Interior", 0 Universal, Ouro Preto, n. 595, 16 de maio de 1831, p. 2. 

' 24 "Suplernento ao Universal de n. 661", 0 Universal, Ouro Preto, n. 661, 19 de outubro de 1831, s/p. Urn caso 
raro nesse aspecto, que ocorreu na Serra de Grao-Mogol, foi o "rasgo de generosidade" do Capita) Silvério 
José da Silva, que nao permitiu que outros cidadaos tivessem qualquer despesa corn a festa: "ele gostosa-
rnente sobrecarregou-se corn el[a], fazendo toda a despesa a sua custa, a qual orgou em 200:000 réis (...)". 
"Correspondancia", 0 Universal, Ouro Preto, n. 1.194, 15 de junho de 1835, p. 3. 
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oferecida pelos oficiais da ouvidoria e outra pelos oficiais do juizo de 
fora; o Desembargador Juiz de Fora ofereceu a ilurninacao de urn caste-
lo de fogo no largo da Igreja do Carrno, alérn de urn "curro cercado de 
palanques de dois andares, vestidos de darnasco e areados a rornana 
para a Camara, Nobreza, contradancas, rnüsica e povo" . Os negociantes 
de Sabara oferecerarn as touradas que acontecerarn no curro construido 
pelo Desernbargador. Ali forarn apresentadas quatro contradancas ofere-
cidas pelos oficiais da Real Casa de Intendência, pelos negociantes do 
arraial de Santa Luzia, pelos juizes dos oficios rnecanicos e pelos tenen-
tes coronéis Francisco Lopes de Abreu e AntOnio da Costa Moreira 25  . 

A grande participacao de cabedais privados e a quase ausência do 
dinheiro p(iblico na celebracao das festas civicas nao revelarn indiferen-
ga ou descaso por parte do poder, mas sirn urna irnpossibilidade finan-
ceira, afinal, os cofres pCiblicos nesse periodo estavarn a mingua 26  . Im-
porta aqui ressaltar que, custeando ou nao as festas civicas, o poder 
pOblico se fazia presente nesses momentos através de suas autorida-
des constituidas. Era esse poder que estava sendo colocado em evi-
dência nas festas. Em Ouro Preto, nos festejos pelo 7 de abril, o Deputa-
do Bernardo Pereira de Vasconcelos "recebeu o galardao devido ao seu 
mérito (...), coberto de louvores, ao estrondoso sorn de irnensos vivas 
dados por urn povo grato aos seus beneficios" 27  . 0 cortejo que percor-
reu a cidade do Serro, na cornernoragao pelo firn da Revolucao Farroupi-
lha, foi acornpanhado pelas "autoridades judiciarias e policial, o chefe e 
os oficiais da guarda nacional e mais pessoas gradas do pais" 28  . 

Essas rnanifestacbes pOblicas forarn organizadas por agentes que 
falavam de urn ponto de vista autorizado, seja oficial, através das cama-
ras rnunicipais ou dos juizes de paz, seja extra-oficialrnente, através de 
cidadaos reconhecidos e legitimados pela populagao que, em virtude 
do seu lugar social, possufam uma forte capacidade de persuasao so-
bre a populacao. 0 poder pOblico, as autoridades e os "principais cida-
daos" se destacavam na festa, tanto corno seus organizadores, quanto 
corno entusiastas do povo 29  e incentivadores do "santo fogo do patriotis-
mo"3° 

Mas nao se pode dizer que a festa civica, articulada pelas elites 

25 "Festejos em Sabara na occasiao da acclamagao de D. Joao VI", in: Revista do Arquivo Pdblico Mineiro, 
B.Hte., vol. 10, 1905, p. 738, 739. 

26 A penüria do governo, impossibilitado de arcar corn todos os seus gastos, dava margem a esse tipo de 
iniciativa bastante comum no século XIX, onde o patrimenio particular vinha em socorro dos servigos pübli-
cos. Sobre o assunto ver: FRANCO, Maria Sylvia. de Carvalho. Homens Livres na Ordem Escravocrata. S.P.: 
Atica, 1976, principalmente o capitulo 3 - "0 Homem Comum: A Administragao e o Estado". 

27 "Interior - Triunfo da Liberdade", 0 Universal, Ouro Preto, n. 583, 18 de abril de 1831, p.1. 
28 "Festejos pela pacificagao da provincia do Rio Grande do Sul". 0 Itacolomy, Ouro Preto, n. 35, 09 de maio de 

1845, ano 3, p. 3. 
29 "Correspondencias", 0 Universal, Ouro Preto, n. 597, 20 de maio de 1831., p. 3. 
30 "Interior - Triunfo da Liberdade", 0 Universal, Ouro Preto, n. 583, 18 de abril de 1831, p.2. 
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mineiras, era simplesmente uma valvula de escape, da qual resultava 
uma maior submissão do povo, na medida em que ela permitia uma 
certa descompressao social. Na verdade, o politico se liga ao imaginario 
e ao simbOlico, que perpassam a festa, nao apenas para se utilizar deles 
e impor uma dominagao, mas também para criar uma significagao, sig-
nificagao essa que e essencial para a ligagao identitaria de uma comuni-
dade. As elites politicas mineiras estavam tao envolvidas nessa teia de 
significagbes que atravessava a festa como qualquer outra pessoa que 
vivenciava esse momento; a elite nao se colocava fora dessa constru-
gao, suas aches e decishes dependiam das representagbes e dos sen-
tidos que estavam sendo veiculados nesses rituais. As configuragbes 
simbOlicas que ela acionava exprimiam uma situagao concreta, ao mes-
mo tempo em que Ihe conferiam um sentido. 

Dessa forma, nas comemoragbes civicas que a elite mineira fazia 
realizar, o poder politico se revestia de um carater magico, sendo capaz 
de "fazer crer, de produzir e de impor classificacao legitima ou legal" 31 

 Ou seja, essa elite era capaz de fazer com que os moradores de suas 
vilas e arraiais acreditassem e legitimassem uma série de valores e de 
classificaghes que eles procuravam impor para a sociedade. E era essa 
capacidade, inscrita pelo imaginario nas relagbes sociais, que faria o 
sucesso da festa: formar no povo um espirito pUblico e inspirar-Ihe o 
amor pela patria. 

1.3 Espectadores 

O destinatario de toda essa ritualizacao que o poder acionava era o 
povo. Os relatos das festas civicas mineiras sublinham sempre a sua 
presenga. Nas festas de iniciativa do poder pUblico, a sua destinagao ao 
povo se explicitava no convite que a ele era feito pelos editais que as 
camaras mandavam publicar. 

No periodo colonial, o povo era muito mais intimado a participar da 
festa do que propriamente convidado para e1a 32  . Isso se comprova nos 
termos dos editais anteriores a emancipagao politica do pais: as cama-
ras "convidavam" os habitantes para assistirem a missa realizada em 
agao de gragas pelo evento celebrado e mandava que todos iluminas-
sem as suas casas "sob pena de 6 mil réis de condenagao" 33  . No entan-
to, nas festas do periodo imperial, essa imposigao cessa e os moradores 
passam de fato a ser convidados pelo poder pOblico a assistir e partici-
par das comemoraches. Nos editais que as camaras mandavam publi- 

31 Sobre o poder de nomeacao do poder politico ver: DAVIS, Natalie Zemon. Culturas do Povo. Sociedade e 
cultura no inicio da Franca moderna. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 151. 

32 PRIORI, Mary Del. Festas e Utopias no Brasil Colonial. Sao Paulo: Brasiliense, 1994, p. 26. 
33 TERMOS de Vereacao e AcOrdaos e Camara Geral da Camara Municipal de Ouro Preto, cOdice n. 137, fl. 199v. 
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car, nao havia aviso de condenagao para os ausentes e omissos e os 
relatos falam sempre da participagao espontanea dos cidadaos, cha-
mados a se reunir "pela voz do patriotismo e nao, como em outros tem-
pos, obrigados" 34  

Se nas festas de iniciativa do poder oficial havia editais que torna-
yarn publico o evento, nas festas civicas organizadas pelos cidadaos 
"grados", cada urn deles saia a convidar o restante da populagao para a 
festa35  . Nao importava como eles eram cornunicados, o fato e que o 
povo sempre estava la. Nos festejos de 1815 no arraial do Tejuco o povo 
se "apinhava" 36  , em 1831, nos festejos pela abdicagao de D. Pedro I, 
todas as narrativas nos falarn de "urn irnenso concurso de cidadaos", 
"urn concurso de povo o rnais nurneroso" 37  , ou ainda de "urn grande 
acornpanharnento dos habitantes do arraial e dos proprietarios" 38  , de-
rnonstrando pOblico regozijo39  . 

Essa preocupagao dos relatos em enfatizar a presenga do povo nos 
leva a questionar se realrnente todos os habitantes cornpareciarn aos 
festejos. Mas, principalrnente, nos faz perguntar sobre a intengao des-
ses relatos ao sublinhar constanternente a participagao do povo. Existia 
aqui a construgao de urna festa ideal, aquela em que todos os rnorado-
res tornavarn parte e se regozijavarn. 

Entretanto, rnesrno que existisse urn exagero por parte do narrador e 
que a presenga do povo nao fosse assirn tao rnaciça como os relatos 
querern fazer acreditar, e interessante notar que o povo nao se apresen-
tava corno urn mero detalhe da festa. Na vila de Carnpanha, as festas 
pela coroagao de D. Pedro II forarn as rnais belas que Francisco Rezen-
de ja havia presenciado, nao sb porque tudo havia sido feito corn brilho 
e grandeza, mas porque, a concorrência do povo, "o que principalmente 
faz as festas", foi enornie . Por rnais que se possa caracterizar a sua 
inset-0o no mornento festivo corno passive , sua presenga era indis-
pensavel, pois, e o povo que explica porque a festa existe e sern "quern 
ela nao existe" 42  , sern quern ela perde a sua razdo de ser. 0 povo era a 

34 "Barbacena", 0 Universal, Ouro Preto, n. 839, 12 de dezembro de 1832, p. 3 
35 Como e o caso da festa no Tejuco por ocasião da aclamacao de D. Pedro I em 1822."Festas no Tejuco em 

1822", in: Revista do Arquivo Pablico Mineiro, B.Hte., vol. 4, 1899. 
36 OLYNTHO, A. op. cit. p. 18. 
37 "Interior - Triunfo da Liberdade", 0 Universal, Ouro Preto, n. 583, 18 de abril de 1831, p.1; "Forquim", 0 

Universal, Ouro Preto, n. 585, 22 de abril de 1831, p. 4; "Correspondencia", 0 Universal, Ouro Preto, n. 594, 13 
de maio de 1831, p. 4; "Correspondência", 0 Universal, Ouro Preto, n. 597, 20 de maio de 1831, p. 3 e 
"Suplemento ao Universal de n. 661", 0 Universal, Ouro Preto, n. 661, 19 de outubro de 1831, s/p. 

38 'Correspondencia", 0 Universal, Ouro Preto, n. 595, 16 de maio de 1831, p. 3. 
39 Ver tambérn "Festejos pela pacificacao da provincia do Rio Grande do Sul". 0 Itacolomy, Ouro Preto, n. ,  35, 

09 de maio de 1845, ano 3, p. 1 e 2. 
40 REZENDE, F. de P. F. de. op. cit., p. 136. Grifo meu. 
41 Como faz Hercidia Lambert, para quem a festa civics brasileira e organizada pela governo e reserva "aos 

cidadãos o papel passivo de espectadores". LAMBERT, Hercidia Mara Facuri, Coelho. "Festa e Participacao 
Popular (Sao Paulo - in(cio do século XIX)". In: Histdria n. 13, Sao Paulo, 1994, p. 124. 

42 OZOUF, M. La Fête Révolutionnaire, op. cit., p. 24. 
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testernunha de que a festa de fato ocorrera. Além disso, era para ele que 
a festa civica se dirigia, era ele que se queria educar. Era na tentativa de 
que "o povo menos instruido" nao murmurasse e nao desgostasse de 
suas instituicbes, resultando das cornemoragbes das datas "notaveis", 
que o patriotismo mais e mais se arraigava "em todas as classes da 
sociedade" 43 . 

Por isso, nao so a presença da populacao era destacada, como tam-
barn sua ernoçao e seu contentamento: na festa em cornemoração ao 
aniversario da independência em 1830 na cidade de Campanha, urn 
"numeroso concurso de povo" cornpareceu "cheio do mais vivo entusi-
asrno"44  . Os cidadaos do arraial de Contagern das abbboras "corn mo-
desta alegria patenteavarn ern seus amáveis sernblantes o prazer, o re-
gozijo que transbordava em seus coragbes" pela "regeneragao" do Bra-
sil, ocorrida corn a abdicagao de D. Pedro 1 45  Pelo rnesrno rnotivo, os 
habitantes do arraial de Santa Barbara "exultararn de prazer e ern seus 
semblantes se divisavarn a alegria e o contentamento" 46  

A intensidade dos rnornentos vividos na festa atingia a todos, e tal-
vez por isso eles nao se considerassem apenas rneros espectadores de 
urn espetaculo. Destinatário da educaçao civica irnpregnada na festa, o 
povo deveria participar e contribuir corn o essencial: o fervor coletivo. 
Nao estava ali apenas para receber passivarnente a mensagern do po-
der. Ele deveria, corn a sua presença e o seu contentamento, fazer a 
festa acontecer e, festejando, deixar de ser "rnudo espectador" do ce-
nano politico do pais'". 

Mas, depois de percorrer as narrativas, perguntando para quern a 
festa se dirigia, fica a pergunta: quern era esse povo tao apontado nos 
relatos? A quern exatamente se refere o enunciado? 

Nos festejos anteriores a Carta Constitucional, o povo ainda nao ha-
via sido elevado a categoria de cidadao, sendo que o terrno designava 
os cornerciantes, as parcelas rnenos privilegiadas e os setores pobres 
da populacao, excetuando-se os escravos. Depois da independencia, a 
expressao povo passou a designar os cidadaos em geral (a excegao 
dos escravos) 45 . 

0 enunciado "povo", fabricado pelo discurso politico, possui várias 
definigbes 49  . Povo, no latirn, sao os habitantes de urna cidade, a rnulti- 

43 DIARIO do Conselho Geral da Provincia de Minas Gerais, sessão de 14.12.1831, p. 67. 
44 "Correspondencia", Pregoeiro Constitucional, Campanha, n. 6, 25 de setembro de 1830, p.25. Os exemplares 

consultados deste peribdico encontram-se na Sesseo Provincial do Arquivo POblico Mineiro, Presidéncia da 
Provincia (correspondencias recebidas), cx. 46 (Campanha - 1829/1832), doc. 40. 

45 "Suplemento ao Universal de n. 653", 0 Universal, Ouro Preto, n. 653, 30 de setembro de 1831, s/p . 
46 "Correspondencia", 0 Universal, Ouro Preto, n. 594, 13 de maio de 1831, p. 4. 
47 "Suplemento ao Universal de n. 653", 0 Universal, Ouro Preto, n. 653, 30 de setembro de 1831, s/p. 
48 "Festas no Tejuco em 1822°, op. cit., p. 810. 
49 Sobre as verias definigOes do enunciado povo ver: BOLL EME, Genevieve. 0 Povo por Escrito. São Paulo: 

Martins Fontes, 1988, pp. 13-34. 
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dao que habita urn lugar; no sanscrito, ele designa "o homem em estado 
de niimero", "o nOmero inumeravel, a prOpria abundancia"; no grego, 
que nao tern uma expressao Onica para "povo", ele e a prOpria represen-
taçao da vida politica. Em todas essas definicbes, o povo como catego-
ria politica e sempre portador de urn alto grau de mobilizacao e por isso 
mesmo alvo do discurso politico que o toma na sua maior generalidade: 
"nao identificavel, multiforme, compOsito e cornposto, o povo é alguem 
sern ser ninguérn" 50 . Os homens, assim instituidos, se diluern numa ca-
tegorizacao que abarca a todos, numa generalizaçao que impede, a 
primeira vista, a identificagao de seus diferentes estratos. 

Em Minas, a designagao genérica de povo, o anCincio de que suas 
festas civicas tinham urn sujeito coletivo, uniforrne, que englobava os 
cidadaos em geral, dissirnulava a persistência de urna rigida hierarqui-
zagao entre os segmentos sociais e evidenciava uma vontade de unani-
midade da parte do poder que organizava essas festas. Esse poder no-
rneava de "povo" ao pCiblico da festa, falava por ele e para ele. Ao fazer 
isso, a elite politica rnineira nao estava constatando urn fato, ela nao 
estava apontando para a existência de urn grupo homogêneo entre os 
habitantes de Minas Gerais, rnas criando esse grupo, instituindo-o. Atra-
yes do enunciado "povo", o que se procurava era uma existência coleti-
va, harrnônica e coesa, livre dos conflitos e tensbes que perpassavarn 
as relagbes dos diversos segmentos sociais. 

Mas, na verdade, falar de povo de maneira generica, se referindo a 
todos os segmentos da sociedade, nab significava abolir a ordem hierar-
quica que havia entre eles. A unanirnidade que a festa civica pretendia 
nao incluia igualdade social. Nela, a "populaçao permanente das povo-
açOes" rnineiras, "em geral, composta quase toda de hornens de cor, 
taberneiros e artesaos" se juntavam os "lavradores" e proprietarios 51  . 0 
desejo de unir os hornens num mesmo ideal nao descartava a ordern 
hierarquica da sociedade: todos se uniarn, mas cada urn em seu devido 
lugar. Apenas dessa forma os segrnentos menos privilegiados, exclui-
dos efetivarnente das decisbes sobre os rumos do pais, eram chamados 
a se integrar ao todo social e a partilhar as mesmas paixoes politicas. 

Corn relagao aos escravos, excetuando-se os festejos onde todos, 
independente do status social, eram charnados a prestar fidelidade e 
vassalagern ao rei 52  , os cativos efetivamente estavarn excluidos. Nao 
que se proibisse a sua presenga. Mas, rnesrno que eles estivessern la 

50 Idem, Ibidem, p. 139. 
51 SAINT-HILAIRE, A. Viagens pelas Provincias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975, 

p.137. 
52 0 grande contigente de escravos existente em Minas Gerais nesse periodo, é freq0entemente esquecido 

pelos relatos. Eles sao mencionados apenas em alguns festejos que comemoravam a coroacão do rei, fazen-
do parte dos entretenimentos da festa, principalmente das dancas. Ver: SAINT-HILAIRE A. op. cit, p. 152. 
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para assistir ou para dançar, os relatos os encerram num silencio dificil 
para nOs de faze-los sair. A exclusao a que os escravos eram submeti-
dos nas relagbes sociais impossibilitava que eles se integrassem as fes-
tas civicas. Aqui, o ideal da festa harmOnica, propiciadora da coesao e 
da solidariedade social, era explicitamente desmentido por esse seg-
mento que nela nao tinha lugar. 

1.4 Cenário 

A festa civica, como toda festa, se sustenta pelo seu encantamento. 
Sem sombra de clOvida, o que primeiro se sobressai numa comemora-
gao festiva e a sua beleza, o seu poder de encantar e seduzir, tanto a 
quem participa (como ator ou espectador), como a quem dela toma co-
nhecimento indiretamente, por relatos escritos ou orais. 

Seja religiosa, carnavalesca ou civica, a festa e sempre um espeta-
culo sedutor. Toda festa pOblica, realizada sob o olhar de todos, procura, 
antes de tudo, deslumbrar. Nas festas civicas, além de alguma coisa 
para se ver, sempre ha uma proposta politica ao povo. Urna festa civica 
nao existe sern esses dois elementos. Mas o que ela revela ao olhar e o 
que ela propOe a uma coletividade se rnostra diferente a cada momento. 
Entao, e preciso perguntar o que havia para se ver na festa civica minei-
ra nas primeiras décadas do sOculo XIX, qual cenario ela montava para 
veicular afetos politicos e assirn realizar a tao sonhada adesao de todos 
a urn certo propOsito politico. 

E certo que a festa civica nao se resume a sua ligagao corn o poder. 
Ela lobe em jogo, implicita ou explicitamente, muitas outras questbes além 
das pretendidas pelos seus organizadores. Os elementos festivos nao 
tem todos, necessariamente, uma funcionalidade politica. Sua significa-
gao e sentido podem passar por lugares muito diversos do politico. E 
verdade que os acontecimentos politicos motivam de alguma maneira 
essas festas, mas eles sao a sua condigao necessaria e nao a sua con-
dig ao suficiente. Intimamente ligadas aos processos politicos do perio-
do, as festas civicas nao sao redutiveis a eles. Ou seja, nao basta o 
evento politico para que a festa ocorra, ele nao pode ser apontado como 
a sua causa, pois nao determina pura e simplesmente, essas manifesta-
Oes festivas. Elas nascem no imaginario social, sendo condicionadas 
de maneira nao sisternatica pelos acontecimentos politicos 53 . 

O encantamento que a festa civica em Minas exercia sobre seus 
habitantes pode ser vislumbrado a partir dos sentidos que ela agugava. 

53 Sobre a questao da deterrninacao e da criabao pelo imaginario social ver CASTORIADIS, Cornelius. "Tempo 
e Criacao", in: Encruzilhadas do Labirinto III, 0 mundo fragmentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 992. 
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Visão, paladar, olfato, audicao, tato: todos estavam presentes, em maior 
ou menor grau, nessas comemoraçOes. Sedutora, a festa falava a todos 
esses sentidos. Nela os habitantes pareciam estar "afetados da Danga 
de sac) Guido, ou de um DeRho ErOtico". NA() havia lugar para a melan-
colia, "urn riso geral animava os olhos e movia os labios e o corpo de 
todos os homens: ninguem se via, que estivesse mudo ou quieto (...) 
Tudo estava em agao - Vivas - Saltos - Gritos - se ouviam por toda a 
parte"" 

Buscando unir o Otil ao agradavel, a festa falava a todos esses sen-
tidos através de imagens, gestos, sons, cheiros e sabores. Era nesses 
elementos que a pedagogia da festa se revelava. Pedagogia que visava 
tomar o homem antes pelo sentir que pelo pensar. Tomando os seus 
habitantes pelos olhos, nariz, boca, corpo e ouvido, ao mesmo tempo, a 
festa era capaz de multiplicar as impressbes e as emocties, produzindo 
no imaginario coletivo uma "irresistivel crenca polftica" 55  , sendo "capaz 
de entusiasmar ainda mesmo os mais frios ou indiferentes" 56  

0 apelo ao olhar e o ponto mais evidente da festa. Tanto mostrando 
como ocultando determinados elementos, 6, em primeiro lugar, pelo olhar 
que se pretende conseguir educar o povo, e as imagens que se confia a 
educacao dos homens. Do relato das festas civicas mineiras do século XIX 
pode-se perceber a importancia das representagOes visuais nos festejos. 
Essa importAncia se explica, em grande parte, pela capacidade do olhar 
em processar imediatamente as informagbes que Ihe chegam. Trabalhando 
com a afetividade, mais do que com o racional, elas prendiam o espec-
tador mineiro pela emogao que causavam, elas seduziam o seu pUblico. 

0 costume de se enfeitar os arraiais em dias de festa era uma forma 
de mostrar contentamento. Segundo Sergio Buarque de Holanda, "as 
ruas atapetadas de folhagens e flores, os balcbes e janelas ostentando 
colchas de damasco e cetim, demonstravam a alegria da populagao" 57  . 
Essa pretica de ornamentar as ruas, casas e pracas pode ser compro-
vada por muitos outros relatos. Nas festas pela abdicagao de D. Pedro I, 
em 1831, em todos os lugares onde houve comemoragão, o povo enfei-
tou as ruas e praças com flores, folhas e ramos de fumo e café. No 
arraial de Catas Altas da Noruega, assim como em muitas outras povoa-
gbes de Minas, "o Juiz de Paz (...) tinha mandado formar dois arcos 
triunfais guarnecidos de caf6 e fumo, com cujas folhas tambern os cida-
dãos haviam ornado os seus peitos e chapeus" 58  . Estes dois Oltimos 
elementos, mais do que simples decoração, eram simbolos nacionais, 

54 "Festas no Tejuco em 1822", op. cit., p. 809. 
55 OZOUF, M. op. cit. p. 243. 
56 REZENDE, Francisco de P. F. op. cit., p. 69. 
57 CUNHA, P. 0. C. da."A Fundageo de urn Imperio Liberal". In: HOLANDA, S. B. de. op. cit., p. 243. 
58 "Catas Altas da Noruega", 0 Universal, Ouro Preto, n. 595, 16 de maio de 1831, p. 2. 
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que identificavam os mineiros corn a sua patria e corn os brasileiros das 
outras provincias. 

Para deixar a cidade mais bonita, as camaras podiarn tambérn man-
dar os habitantes caiar a frente de suas casas, principalmente daqueles 
que rnoravarn em frente a praga onde seria realizada a comemoragao 59 . 

Urna segunda arma de sedugao da festa era o costume de iluminar 
as casas em sinal de regozijo püblico. Ela era a manifestagão exterior da 
alegria interior dos moradores da cidadew . Esse costume de colocar 
luminárias - como era chamado nos editais que as carnaras municipais 
publicavarn, charnando o povo para a festa - e muito antigo. Ele esta 
presente nas Cartas Régias desde o século XVI, sendo constante ate o 
inicio do século XIX61 . 

As lurninarias e os fogos podem ser considerados os elementos es-
senciais dos festejos. As luzes "criavam o ambiente de festa" e "os fogos 
de artificio ou as salvas constituiam a base constante da festa pübli-
ca"62  . Iluminar a cidade era sinal de regozijo püblico, era demonstragao 
de que todos se uniam naquele momento em torno de urn mesmo ideal. 
Em geral, os festejos, por mais simples que fossem, erarn acompanha-
dos tanto de fogos e salvas de roqueira e artilharia corno de iluminagao 
das casas. A iluminagao, sindnimo de prazer e demonstragao de ale-
gria, era o elemento que permitia que todos participassem diretamente 
da festa. Além disso, a iluminagao rompia corn o cotidiano onde se tra-
balhava de dia e se dormia a noite. Na verdade, ela quebrava corn a 
calrnaria noturna, visto que os festejos duravarn ate a madrugada, impe-
dindo as pessoas de dormir. 

Esse era também urn ponto 	diferenciagao social, pois, as casas 
mais ricarnente ilurninadas demonstravam maior prestigio e distingao 
social, sendo urn dos momentos em que as farnilias mais importantes e 
reconhecidas reafirmavam seu lugar na cidade através da forma como 
elas tornavam parte dos festejos. A forma rnais comum de iluminar as 
casas era por rneio de lamparinas, panelinhas de barro corn azeite e urn 
algodao torcido aceso. Essas lamparinas tinham o nome de luminarias. 
Sempre que se falava em colocar luminárias ja se entendia que se devia 
iluminar a povoagao. Segundo Francisco de Paula Rezende essa era a 
rnaneira corno as pessoas mais pobres iluminavam as suas casas e, 
apesar de simples, essas lurninárias colocadas sobre as vergas das 

59 TERMOS de Vereagao e AcOrdaos da Camara Municipal de Ouro Preto, cOdice 137, fl. 290v e SAINT-HILAIRE, 
A. op. cit. p. 222. 

60 SANTOS, Luiz Gongalves dos. Memories para servir a HistOria do Reino do Brasil. Vols. 1 e 2, Rio de Janeiro: 
Zélio Valverde, 1943, p. 240. 

61 PRIORI, M. del op. cit., p. 35. 
62 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. "A Sociedade e suas Diversoes". In: Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro 

(1808-1821). Sao Paulo: Cia Ed. Nacional, 1977, p. 60. 
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portas e janelas "nao s6 de perto, mas sobretudo de longe, nao deixava 
de fazer urna bonita vista" 63 . 

Rezende ainda nos informa que nas casas corn maior luxo "suspendia-
se ern cada urn dos portais de todas as portas e janelas urna lanterna de 
folha de flandres corn vidros e, dentro, urna vela". Ern outras, podia-se, 
inclusive, pintar disticos patriOticos. Mas, independente da forrna utilizada 
para iluminar as casas, "o certo e que nenhurna ficava que nao fosse rnais 
ou rnenos ilurninada"64  . A ilurninagao, seja corno forma de tornar a cidade mais 
encantadora, seja corno elemento que testernunha a comunhao preten-
dida pela festa, perrnitia visualizar o grau de adesao que ela alcangava. 

Algumas vezes, a festa também perfurnava a cidade: no Colégio de 
Matosinhos os enfeites utilizados sao "arcadas de rarnos e flores aroma-
ticas" 66  . Em Diamantina, as senhoras "atiravam flores perfumadas corn 
agua de colOnia" nos cidadaos que recitavarn versos em honra ao 7 de 
abril debaixo de suas sacadas 66  

Além de enfeitar, perfurnar a cidade e suas casas, os habitantes se 
vestiam ricarnente ou corn as suas melhores roupas, aparecendo em 
püblico corn toda a distingão possivel. Pelo seu car -Ater de dia especial e 
por colocar as pessoas frente a frente, a festa fazia sair dos armários e 
baüs os trajes de gala. A recepcao das barras de ferro na entrada do 
arraial do Tejuco, em 1815, foi feita por "urn nurneroso concurso de cava-
leiros"67  , todos vestidos de maneira elegante, corn ginetes e cavalos or-
nados. Para assistir a representagao teatral que houve na ocasiao, a 
elite local se apresentou ricamente vestida, corn roupas galantes e porn-
posas. Por ocasiao das festas pela emancipagao do pais, a Camara 
Municipal de Ouro Preto saiu as ruas "a cavalo e vestida de gala" 68  . No 
Tejuco, os cidadaos estavam "luzida e decentemente vestidos" 69  . 

A descricao que os viajantes fazem do vestudrio ordinario dos habi-
tantes de Minas contrasta rnuito corn a descrigao de seu vestuario de 
festa. No cotidiano, as pessoas se vestiarn de maneira sirnples e c6mo-
da para o trabalhe . No dia a dia, as mulheres usavam vestidos de chi-
ta, quase sem enfeites, e os hornens usavam roupas de algodao gros-
seiro. Ja nos dias de festa, a preocupacao era ern se mostrar o melhor 
possivel. Era nesses dias que saiam as ruas "os ricos vestidos de seda, 

63 REZENDE, F. de P. F. op. cit., p. 68. 
64 Idem, ibidem. 
65 "Correspondência", 0 Universal, Ouro Preto, n. 596, 18 de maio de 1831, p. 1. 
66 GARDNER, George. Viagem ao Interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiala, 195, p. 211. 
67 OLYNTHO, A. op. cit. P. 16. 
68 TERMOS de Vereacao e AcOrdaos da Camara Municipal de Ouro Preto, c6dice n. 137, fl. 364r. 
69 "Festas no Tejuco em 1822", op. cit., p. 819. Outros relatos nos indicam o costume de se trajar melhor nos dias 

de festa. Entre outros, ver: "Suplemento ao Universal de n. 670", 0 Universal, Ouro Preto, n. 670, 11 de 
novembro de 1831, s/p; "Correspondência", 0 Universal, Ouro Preto, n. 761, 13 de junho de 1832, p. 4. 

70 Ver: SPIX, J. B. von e MARTIUS, C. F. P. von. Viagem pelo Brasil (1817-1820). Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, vol. 2, 1938, p. 175. 
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ou de veludo; e era nessas ocasibes que se ostentavam o cetirn, as 
rendas e as fitas" 71  . 0 viajante Mawe nos informa que, no cotidiano, o 
hornem se mostrava em "desalinho", sendo que nos feriados e festas ele 
se vestia "brilhantemente"" . 

MOsica, fogos de artificio, salvas de artilharia, repiques de sinos e 
girandolas tambérn nunca faltavam. Aqui, o povo era tornado pelo som, 
preso pela audi0o. As descargas de tiros eram dadas pela madrugada, 
para saudar e anunciar o dia festivo que chegava, sendo geralmente 
repetidas ao longo do dia". Era costume tam bérn preparar-se urna alvo-
rada para as festas, composta de urna banda de rnOsica que corria as 
principais ruas da vila, acompanhada de fogos de artificio, onde o povo 
cantava hinos patriOticos e dava vivas: 

"Desde que a povoaçao começava também a concorrer para o 
largo da cadeia onde estava a casa da camara; e logo que chega-
va a hora anunciada ou que a reunião ja estava bastante numerosa 
todos se punham em movimento, tendo a sua frente o juiz de paz 
com o seu fitão; e, com fogos e müsica, percorriam as principals 
ruas da povoação, dando, de distancia em distancia, entusiasti-
cos e estrondosos vivas; e dos quais os primeiros e sempre infali-
veis eram - a nossa santa religião, a constituicao politica do Estado 
e ao lmperador"74  

Reuniao de pessoas num caminhar comuni, na alvorada, assirn como 
nos cortejos realizados nas festas, todos repartiam o mesmo espaco 
fisico. Apesar da ordenacao hierarquicaque ela cornportava, os habi-
tantes tinharn urn mesrno objetivo: comernorar acontecimentos caros a 
vida politica e social. Nesse sentido, ela era urn ritual de unificacao 
blica. E claro que esse objetivo muitas vezes se frustava, ou não era 
alcancado da maneira esperada, ate pela diversidade de percepçao a 
que a festa estava sujeita. Mesmo assim, a festa civica, aqui, era urn 
ritual onde se buscava forjar uma unidade civica, uma cornunhão entre 
os habitantes das vilas e povoados mineiros. Todos os presentes, teste-
rnunhas da festa, independente de sua posiçao na hierarquia social, eram 
incitados a fazer parte de uma mesrna comernoraçäo, a comungar dos 
mesmos valores e a caminhar no mesmo compasso. 

A alvorada tinha ainda urna outra caracteristica importante para se 

71 REZENDE, F. de P. F. de op. cit., p. 209. 
72 MAWE, John. Viagens ao Interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiala, 1978, p. 139. 
73 Como alguns exernplos ver: "Tejuco" e "Vila do Principe", 0 Universal, Ouro Preto, n. 445, 26 de maio de 1830, 

p. 3; "Ouro Preto", 0 Universal, Ouro Preto, n. 590, 04 de maio de 1831, p. 3 e "Suplemento ao Universal de n. 
670", 0 Universal, Ouro Preto, n. 670, 09 de novembro de 1831, s/p. 

74 REZENDE, F. de P. F. de, op. cit., p. 69. 
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destacar. Ela centralizava a cornernoraçao, impedindo que a festa se 
fragmentasse e se diluisse pela cidade. Realizada na rua, saindo ou se 
dirigindo a urna praca, a alvorada era aberta a quern quisesse nela se 
juntar, o que nao significa que ela nao fosse alvo de controle. Havia sern-
pre urn percurso a definir a marcha, espaco fisico dentro do qual os 
organizadores pretendiarn conter a festa. Segundo Mona Ozouf, esse 
o ideal de urna festa bern sucedida, onde a rnultidao se coloca nurn 
espago disciplinado e somente ali se rnanifesta: "a festa e sentida corno 
a expansao da felicidade pOblica através de urn espaoo urbano pleno 
corno urn gérrnen; urna difusao regular, isenta de dispersao" 76  . 

No entanto, contrariando o desejo dos organizadores, as pessoas 
nao se integravam no mesrno espaço fisico de maneira regular. Elas sur-
giarn pelos quarteirbes de rnaneira cabtica, ocupavam as ruas sern se 
preocupar corn a sirnetria, formando urn ajuntarnento. Esse ajuntarnento, 
acrescido do entusiasrno festivo, era potencialrnente gerador de confu-
sbes e turbulências. Mas, rnesmo que a festa visse frustrados os objeti-
vos de seus organizadores, que nao fosse a expressao da ocupação 
harrnoniosa do espaco urbano, ainda assim, a alvorada era urna tentati-
va de irnpedir a dispersao dos habitantes e fazer corn que todos vivenci-
assern a rnesrna efusao e carninhassern nurn rnesrno ritrno. 

Corner bern era outro elernento indicativo de que nao se vivia urn dia 
comurn. Habituados a urna refeicao rnais sirnples no cotidiano, nos dias 
fortes do calendario as pessoas preparavarn urn jantar rnelhor 76  . Janta-
res e rnesas fartas faziarn parte dos festejos civicos rnineiros. Não era o 
poder pciblico quern os oferecia, devido a precariedade de suas finan-
oas. Geralrnente isso ficava a cargo de pessoas de destaque na socie-
dade. 0 Intendente das Minas e Diarnantes da capitania quis prolongar 
os festejos ern cornemoraoao a fabrica do Morro do Pilar e, para isso, 
ofereceu jantares ern sua casa por três noites consecutivas, para as prin-
cipais pessoas da cidade do Tejuco77  . Ern sac) Gonçalo da Contagern 
da Ab6boras, terrno da Vila de Sabara, o 7 de abril foi festejado tarnbérn 
corn cornida. 0 Juiz de Paz do distrito, Manoel Alves de Macedo, dando 
"prova do seu patriotisrno", convidou a todos os cidadaos para se reuni-
rern ern sua casa "aonde forarn servidos de urna excelente rnesa de 
assados, doces, frutas, licores e vinhos" 78  . 

Francisco Rezende conta que, quando a alvorada parava ern frente 
a algurna casa (o que era sinal de consideraçao corn seus rnoradores), 
era costume que as senhoras da casa cantassern urn hino patriOtico ou 

75 OZOUF, M. "Le Cortege et la Ville Les itinéraires parisiens des fetes révolutionnaires". in: Anna/es ESC, no 5, 
26o année, sept-oct, 1971, p. 890. 

76 Idem, ibidem, p. 114. 
77 OLYNTHO, A. op. cit. p. 18 e 19. 
78 "Suplemento ao Universal de n. 653", 0 Universal, Ouro Preto, n. 653, 30 de setembro de 1831, s/p. 
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entao que fosse oferecido "uma grande mesa de doces", "para qual, 
sendo convidado, o povo entrava e ali comia e bebia sem distingao" 79 . 

As refeicOes tomadas em cornum sao importantes no contexto da 
festa porque sustentam e criam uma identidade entre os que estao 
mesa. Bakhtin, nas suas analises da imagem do banquete nas festas 
populares da Idade Media e do Renascimento, esclarece bern essa ques-
tao. Segundo ele, o banquete e essencial ao regozijo popular, estando 
ligado, entre outras coisas, a um ideal de abundancia e de universalida-
de. 0-comer coletivo "nao é um ato biolOgico e animal, mas um aconte-
cimento social" 80 . 0 banquete e por ele compreendido como um triunfo 
vitorioso do trabalho humano. 0 comer coletivo seria o momento de co-
roarnento do trabalho de toda a sociedade, opondo-se a cupidez cotidi-
ana. Para Michelet, as refeiVies tomadas em comum sac) urn ato simb6- 
lico, que consagram e representam "a bela harmonia viva dos coraçOes 
fraternos" no "milagre da associagao" 81  . 

Momento de encontro alegre com o rnundo, o corner coletivo das 
festas mineiras nao tinha o carater de urn banquete popular como os 
descritos por Bakhtin, mas ele tarnbém nao era apenas mera satisfacao 
de urna necessidade biológica. Ele era urn momento de sociabilidade 
entre os habitantes mineiros, simbolo de sua uniao e comunhao. 

Seja nas refeiVies; seja nas missas, sempre realizadas em Nao de 
gragas a Deus pelo motivo cornemorado; seja nas ruas e pragas, acorn-
panhando a alvorada e os cortejos; seja nos divertimentos, o fato é que 
a festa procurava sempre meios que juntassem as pessoas. Para que 
juntas elas se contagiassem e se contaminassem do "foga do patriotis-
mo" 

Mas nao era s6 através da reuniao dos habitantes que o poder edu-
cava o povo. A festa civica vinha, em alguns casos, carregada de sim-
bolos, emblemas e quadros alegOricos, retratando pessoas e situaçOes, 
fazendo aparecer, sob a forrna concreta das imagens, valores sociais 
que identificavam a cornunidade. Esses quadros evidenciavam o cara-
ter pedag6gico da festa. 

No entanto, nab se podia confiar plenamente nas representacbes visuais 
e nos simbolos, pois eles nao falam diretarnente; eles indicam. A licao 
que eles carregam e decifrada, nao por urn saber racionalizado, mas 
pela ernoção e pela intuiçao 82  . Dessa forrna, nada poderia garantir uma 
interpretacao unanime dessas irnagens nos festejos de Minas. 0 que 
cada pessoa via nelas poderia passar, a principio, por qualquer lugar. 

79 REZENDE, F. de P. F. de, op. cit., p. 69. 
80 BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Media e no Renascimento. 0 Contexto de Rabelais. HUCITEC/ 

UNB: Brasilia/Sao Paulo, 1993, p.246. 
81 Citado por GIRARDET, R. op. cit., p. 143. 
82 OZOUF, M. La Fête Révolutionnaire, op. cit. p. 251. 
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Essa desconfianga estava presente nas festas civicas celebradas 
pelos mineiros. Os seus organizadores, conscientemente ou nao, seal-
pre conjugavarn as irnagens ao discurso, para tentar impedir, em v5o, 
qualquer equivoco. Nos discursos e proclarnacOes, a elite mineira orga-
nizadora do evento sempre propunha uma interpretagao das represen-
tagbes simbOlicas, procurando lirnitar essa interpretagao através de uma 
"tradugao fixa , capaz de reter o desgoverno do sentido" 83  . 

As apresentacbes teatrais também tinham, muitas vezes, urn papel 
educativo, difundindo ideais de patriotisrno e de civilizagao. 0 teatro 
mineiro no século XIX era visto corno veiculo de instrugao e educagão da 
populagao, resgatando-a da barbarie, "divulgando condutas morais" e 
propagando a instrugao civica 84  . Pelo norne das pegas representadas, 
pode-se perceber o seu carater pedagOgico: "Drama Constitucional" de 
Fael, "0 Patriotismo no seu Auge", "0 Despotismo" (composigao minei-
ra) 85  . Nos festejos pelo aniversario do lrnperador D. Pedro II, no ano da 
sua rnaioridade, foi apresentada a pega "José Segundo visitando os car-
ceres da Alemanha", onde os espectadores viarn nesse "monarca justi-
ceiro e clernente, figuradas as virtudes do nosso adorado Imperador, 
nosso arnavel patricio, o Sr. D. Pedro II" 86  . 

Mas, nem tudo na festa civica era aprendizagern de virtudes patriO-
ticas. Havia tarnbérn entretenirnentos para todos os gostos: cavalhadas, 
touradas, jogos de argolinha, 6peras, saraus e dangas populares erarn 
os rnais cornuns -. Esses elernentos ocorriarn geralrnente em festas cujo 
motivo da cornernoragao pedia maior pornpa e luxo. Para os festejos 
pela aclamagao de D. Jo5o VI, a C5mara Municipal de Ouro Preto man-
dou que se preparasse uma Opera no teatro da vila 87  . Em geral, a inicia-
tiva desses entretenirnentos era dos segmentos rnais privilegiados da 
sociedade, em virtude de seus altos custos. 

As corridas de touros aconteciam na praga: levantava-se urn circo 
rodeado de arquibancada, onde as pessoas podiarn se sentar "haven-
do, porern, por cima desta, urn ou dois andares de carnarotes, dos quais 
cada familia tomava para si e o rnandava enfeitar a sua custa e ao seu 
gosto" 88  . Aqui, como corn as lurninarias, havia ocasião das farnilias ex-
porem sua riqueza e seu prestigio e rnarcarern seu lugar na festa e na 
sociedade. Sirnultanearnente aos toureadores havia palhagos e pessoas 
mascaradas para divertir o 

83 Idem, ibidem, p. 256. 
84 Sobre o teatro em Minas Gerais no século XIX ver: DUARTE, R. H. op. cit., p. 125. 
85 "Suplemento ao Universal de n. 670", 0 Universal, Ouro Preto, n. 670, 09 de novembro de 1831, s/p.; "Barba-

cena", 0 Universal, Ouro Preto, n. 891, 19 de junho de 1833, p. 4 e "Ouro Preto", 0 Universal, Ouro Preto, n. 
963, 04 de dezembro de 1833, p. 3 respectivamente. 

86 "Ouro Preto", 0 Universal, Ouro Preto, n. 141, 04 de dezembro de 1840, p. 1. 
87 TERMOS de Vereacao e AcOrdaos da CArnara Municpal de Ouro Preto, c6dice n. 137, fl. 209r. 
88 REZENDE, F. de P. F. de. op. cit., p. 137. 
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As cavalhadas, por sua vez, erarn urn simulacro das cruzadas da 
Idade Media: sao dois bandos rnontados a cavalo, corn uniforme, chefes 
e bandeiras, urn representando os mouros, outro os cristaos. 0 final do 
cornbate e previsivel: os rnouros perdern a batalha e se convertern, rnis-
turando-se todos os cavaleiros. Assirn como nas touradas havia tarnbérn 
rnascarados a pé que divertiarn o povo e rnascarados a cavalo que os-
tentavarn "a beleza de seus cavalos e a riqueza ou born gosto de suas 
vestirnentas" 89  . 

Mesrno nao fazendo parte de todas as festas, as Operas gratuitas, 
as cavalhadas e touradas, bem como as dangas, eram divertimento ga-
rantido. Em Mariana, havia, inclusive, urna praga corno nome de praga 
das cavalhadas, onde erarn feitas, nos festejos pOblicos, as corridas a 
cavalo e os torneios 90 . Esses divertimentos tambérn prolongavarn as fes-
tas, durando em media 3 dias 91 . 

As festas civicas realizadas em Minas Gerais durante a primeira 
rnetade do século XIX erarn, como se pode ver, rnomentos de agitagao e 
de expressao de costumes sociais, bern como de estabelecirnento de 
vinculos entre os habitantes através da expressao e adesao a urna gama 
de valores e sentimentos politicos. Os moradores de Minas se uniarn 
para fazer a festa acontecer, para colocar ern cena os elernentos que 
faziarn a alegria de todos, que estreitavam lagos entre eles e o poder 
pOblico, que seduziarn e que rnarcavarn o compasso da vida social. 

0 dia de festa nao era, pois, urn dia comurn, como outro qualquer. 
Ele agitava a cidade, fazendo seus habitantes sairern do marasmo habi-
tual. A celebragao de eventos politicos, escolhidos por seus conternpo-
raneos e distribuidos pelo calenderio significavam e ritrnavam a vida re-
gular. Alérn de expressao de urn mornento da vida social, de urna rnanei-
ra dos hornens difundirern e reforgarem seus valores coletivos, a festa 
civica era urn rnornento onde os mineiros criavam significados para o 
seu ternpo. A celebragao de determinados elementos politicos era mais 
do que afirrnagao desses elementos; era a criagao de uma significagao 
social para eles. 

Por isso, a festa nao era sirnplesrnente urn movimento de reagao a 
urn mundo de desordens e carente de integragao. Ela era urna agao que 
desafiava e tentava impor uma outra diregao a esse rnundo, apesar de 
nao se esgotar ai. Esses eram momentos onde se queria suprirnir os 
conflitos cotidianos, mas nao para se opor a esse cotidiano, para nega- 

89 Idem, ibidem, p. 139. 
90 SAINT-HILAIRE, A. op. cit. p. 79. 
91 Em Ouro Preto, os festejos pelo fim da Revolucao Farroupilha ocorreram no dia 3 de maio, sendo que os 

organizadores ainda preparavam cavalhadas pelo mesmo motivo. Segundo o narrador, "este divertimento, 
demandando mais demora para poder se levar a efeito", ocorreria nos dias 11, 12 e 13. "Festejos pela Pack 
ficagao da Provincia do Rio Grande do Sul". 0 Itacolomy, Ouro Preto, n. 35, 09 de maio de 1845, ano 3, p. 1. 
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lo ou oferecer-Ihe resist6ncias, nern mesmo para instaurar urn reino de 
igualdade, carente de hierarquizagOes, e sirn para criar urn sentido de 
cornunhao entre os habitantes de urn lugar, para criar urn sentido de 
povo. 

A festa civica tar-1'11)6m nao pode ser tornada corno urna válvula de 
escape, onde o habitantes rnineiros se refugiavarn e esqueciarn das 
opressOes e disputas da vida regular. Essas festas nao ficavarn livres de 
violências e disputas 92  . Elas erarn, na verdade, urn carnpo de possibili-
dades que os hornens abriarn no cotidiano, para poder sonhar e cons-
truir esperangas. Nesses rnornentos, ao festejar valores e ideais, seus 
protagonistas construiarn a sociedade na qual eles queriam viver, proje-
tando ali seus sonhos. Esses desejos, rnuitos deles frustados, nao erarn 
irreais ou inertes. Ao contrário, a sua capacidade criadora era sem limi-
tes. 

0 tempo assirn qualificado e significado nao e mais o ternpo crono-
lbgico, rnera sequencia de dias, rnas passa a ser uma "entidade atuante 
que indica a diregao a seguir e estabelece a dernarcagao entre os ho-
niens"93  . A festa e suas elaboracOes sirnbOlicas cumprern, pois, o papel 
de ordenar o mundo, de irnprirnir nele urna deterrninada forrna, de irnpe-
dir que esse mundo seja urn caos, carente de sentidos e de diregao. E a 
partir dessa criagao de sentidos que urna sociedade define a sua identi-
dade e a sua articulagao corn o rnundo 94  . E por rneio desses sentidos 
que urna sociedade escolhe o que tern sentido e o que tern valor. 

Os dias festivos erarn, para os rnineiros, rnornentos de vivências 
politicas intensas, onde eles cornegavarn a se familiarizar e a experi-
mentar a vida de cidadaos. Apesar de todos os obstáculos que irnpedi-
arn o livre desenvolvimento da cidadania nesse periodo, dos direitos 
civis sereni violados pelos grandes proprietários de terra, pela presenca 
da escravidao a negar o direito fundamental da igualdade civil, os direi-
tos politicos incorporados na Constituigao do Irnpério permanecerern 
rnuitas vezes no texto escrito. De certa forrna, a identidade que a festa 
civica procurava criar estava ligada a uma experiencia de cidadania, 
pois, a cidadania nao se faz apenas da soma de direitos politicos civis e . 

sociais, rnas tarnbérn através da participagao, de urna hist6ria e de ex-
periencias e valores ern cornurn. 

A prirneira vista, pode parecer que as cornernoragOes erarn apenas 
mais urna forrna das diferentes facgOes politicas locais dernonstrarern o 
grau de adesao e de reconhecirnento que os rnoradores de Minas Ihes 

92 Ver capitulo 4 da minha Dissertacao de Mestrado: Festejos lmperiais, op. cit. 
93 BRESCIANI, Maria Stella Martins. Liberalismo: ideologia e controle social (urn estudo sobre Sao Paulo de 

1850 a 1910). Tese de doutoramento, USP, 1976, p. 412. 
94 CASTORIADIS, C. A Instituicao Imaginaria da Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 177. 

203 



tributavarn. No entanto, nao era apenas o "bominio politico local" que 
estava em jogo nos festejos rnineiros. Certamente que ele existia e mar-
cava o compasso das festas mineiras, mas acredito que havia também 
toda uma sensibilidade sendo criada. Mesmo que aquelas pessoas que 
se punham a comernorar cada acontecimento "glorioso" rid() pensas-
sem diretamente nisso, elas se sensibilizavarn para os valores politicos e 
sociais formadores de uma identidade de grupo, seja esse grupo a po-
voação em que moravam ou mesmo o Brasil. 

Para alérn de todos os papeis que a festa cumpre - ou deveria curn-
prir - e necesserio perceber que e impossivel reduzir a festa a sua funci-
onalidade. Fazer isso e retirar dela o que ela tern de mais sedutor: o 
prazer, o regozijo que escapa a qualquer forrnulagao e a qualquer teori-
zação. Todo momento festivo tern seu grau - maior ou menor - de gratui-
dade, que escapa tanto da direcao de seus organizadores quanto de 
qualquer enquadrarnento tebrico. A alegria e o entusiasmo, que fazem 
da festa uma festa, estao fora do alcance de explicagbes racionais e nao 
se explicam tarnbérn, unicarnente, pelo seu contexto histOrico. 

Por firn, nao se pode avaliar o sucesso da festa pela realizagao de 
seus objetivos. Nao cabe aqui perguntar se a festa realizava efetivamen-
te a tao sonhada integracao dos habitantes mineiros, ou ate mesmo urna 
integragao que abarcasse apenas os moradores dos povoados que fes-
tejavarn. Os seus resultados, o outro dia da festa, nao invalidavam os 
sentidos e diregbes que ela tentava criar para a sociedade mineira na-
quele rnornento, nao invalidavarn a intengao presente nos festejos civi-
cos de formar urn povo civilizado, ordeiro, interessado pelo bern pOblico, 
em detrirnento, do particular e arnante da sua terra. A festa e rnais do 
que seus objetivos politicos. Ela é urn rnornento em que urna coletivida-
de investe de significados o seu rnundo. E era através desse investirnen-
to, que a sociedade mineira das prirneiras décadas do século XIX res-
pondia a urna pergunta colocada irnplicitarnente por toda sociedade: 
"quern sornos ribs?", "o que sornos nOs?" Ao contrario do que se iniagi-
na, essas respostas nao existern prontas e acabadas no rnundo natural, 
bastando aos hornens encontre-las. Elas sao, a cada mornento, uma in-
vencao e e respondendo a essas perguntas, e criando respostas a es-
sas perguntas, que urna sociedade define a sua identidade, o seu ser 
assirn e se faz como novidade histOrica. 
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