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Resumo: Buscar compreender a hierarquização da sociedade imperial através das Festas 

Cívicas, detendo-se principalmente na Festa do 7 de Setembro, pois acredito que as festas sejam 

uma boa fonte para entender os valores e a experiências sociais na cidade do Rio de Janeiro na 

metade do século XIX; além de demonstrar a  importância delas na construção de um sentimento 

nacional. 
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Abstract:  Seek to understand the hierarchy of imperial society through civic celebrations, 

holding up mainly in the festival on September 7, because I believe that the holidays are a good 

source to understand the values and social experiences in Rio de Janeiro in the middle of the 

nineteenth century, in addition to demonstrating the importance of them in the construction of a 

national feeling. 
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1. Introdução 

Entendendo a festa de Independência como uma janela para o período imperial, procurei 

investigar a procedência da hierarquização social por meio de um espaço de sociabilidade que tinha 

como um dos objetivos a ordenação do espaço público e difusão de valores como um nacionalismo 

nascente; Por acreditar que tal festividade seja um evento singular na sociedade da época, que me 

proporcionaria elementos para pensar a questão apresentada, pois apesar de ela ter certa 

periodicidade, não expressa sempre os mesmos significados; na verdade, as atividades festivas 

podem ser percebidas como expressões de mudança, sempre em movimento; através deste 

entendimento podemos atribuir sentidos polissêmicos a elas. Desnaturaliando-as dessa forma como 

um momento fechado em si mesmo; um evento tradicional da sociedade, com um significado 

permanente. Tendo como base teórica história social, busco uma reflexão social da festa, 

entendendo-a como espaço de tensão entre os diferentes grupos sociais; enxergando as festas como 

um espaço de manifestação social, na qual cada grupo social a encarará sob uma perspectiva.  

 

2. As Festas Nacionais: o 7 de Setembro e a Hierarquização social 

A partir da Independência, em 1822, o país se deparou com revoltas populares, algumas 

dirigidas contra o sistema monárquico, inclusive contra o imperador D. Pedro I. Em função de sua 

abdicação o país atravessaria momentos de forte instabilidade política sob o regime regencial 

(1831-1840), que só acabaria com o golpe da maioridade em 1840, quando o adolescente D. Pedro 

II assume o trono; começando assim seu governo pessoal que duraria até 1889.   

A construção do Estado Imperial se deu fundamentalmente através de embates políticos, 

no qual o pensamento conservador torna-se predominante a partir do final do período regencial com 

o regente Feijó. Com os saquaremas (conservadores) no poder, ganha forma um plano político que 

visava a manutenção da monarquia evitando, desta forma, as ameaças republicanas que o 

pensamento liberal estimulava com seu ideal de liberdade e igualdade. A sociedade da época vivia 

numa atmosfera de medo, cercada de ameaças, rumores, denúncias e boatos, com medo de 

insurreições negras e manifestações populares que, principalmente durante a década de 30, 

demonstravam esse temor branco de reações negras. Nessa sociedade regida pelos princípios de 

liberdade e propriedade, tendo como base política o pensamento conservador, no qual os homens 

são desiguais em sua essência não existia a liberdade e igualdade para todos, apenas entre iguais. 

Apesar de haver diferenças e hierarquias próprias entre a Boa Sociedade, a classe senhorial se 

reconhecia por elementos comuns como ideais de ordem e civilização como motor do Império do 

Brasil.  

Em 1848 as festas nacionais foram decretadas pelo Império, elas faziam parte do projeto 

político saquarema de construção de um determinado modelo de Estado Imperial, no qual os ideais 



3 
 

de ordem e civilização seriam os norteadores. Tal projeto visava à manutenção da unidade territorial 

e poder centralizado na monarquia, por isso as festas nacionais, além de entreterem a população, 

serviriam de instrumento de estimulação de uma identidade nacional. As datas 25 de março – 

aniversario do juramento da constituição; 7 de setembro – dia da independência do Brasil; 2 de 

dezembro – aniversário natalício do Imperador D. Pedro II, fariam parte das Festas Nacionais, por 

representarem os valores que deveriam ser assimilados pela população; como a constituição do 

império, que o tornava símbolo de um governo com liberdade mediada pelo Imperador, ou seja, a 

monarquia existia e tinha voz política ativa; a independência para marcar a separação com Portugal, 

e a data do imperador para destacá-lo como símbolo importante do império, o chefe dos brasileiros. 

Esta estimulação de um sentimento nacional partia da premissa de desenvolver um sentimento de 

pertencimento aos habitantes do território do Império, na tentativa de subjugar os interesses deles ao 

interesse do Estado Imperial. Desta forma, a direção saquarema poderia conseguir seu objetivo de 

manter a unidade territorial que era tão cara a eles e continuar com a monarquia como forma de 

governo. 

Como foram criadas como parte de um projeto unificador, as festas agregariam 

elementos dos festejos populares e religiosos, de maneira que tivessem maior adesão da sociedade. 

Apesar de incorporarem práticas de outros festejos, como os religiosos, as mesmas possuíam uma 

função ordenadora, colocando nestas festividades uma ordem nacional, determinada para exaltar o 

Imperador, que seria o ‘grande pai da família brasileira’ O 7 de Setembro ter se tornado uma festa 

nacional demonstra por parte da direção política um plano que visava esquecer o passado colonial, 

em prol de enaltecer o governo vigente, o Império do Brasil.  

A função ordenadora não se limitava apenas nas festas, mas também no cotidiano da 

população, com isso, ao decretarem em 1848, que as Festas Nacionais eram feriados, eles passavam 

a controlar o mundo do trabalho, pois ocorre um domínio sobre os dias que se trabalha e os dias que 

não se trabalha, o feriado é válido inclusive para os escravos, mostrando também uma tentativa de 

controle sobre o mundo da casa, uma vez que escravo no império ainda continuava sendo coisa, ou 

seja, propriedade do senhor; enquadrando-o abaixo do poder do Estado. A partir da compreensão do 

historiador inglês Edward Thompson que identifica a cultura como uma arena de conflitos sociais, o 

artigo busca compreender a hierarquização da sociedade imperial através das festas cívicas, 

detendo-se principalmente na festa do 7 de Setembro, a partir do relato de Moraes Filho em seu 

livro Festas e Tradições Populares do Brasil 

No relato sobre a festa do 7 de Setembro no Rio de Janeiro, Moraes deixa tal sentimento 

em evidência: “Entretanto, o grito de ‘Independência ou Morte’, que fizera desabar as muralhas 

seculares do Brasil-Colônia, é a mais bela inscrição lavrada por um príncipe no frontispício de 

uma nacionalidade.”(MORAES ,MELLO, 1979, Pag.97) Para tratar da festa de Independência do 
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Brasil, utilizarei como fonte o relato contemporâneo do escritor brasileiro Alexandre José Mello 

Moraes Filho, um atento observador e crítico da sociedade e dos costumes populares da segunda 

metade do século XIX, relatos contidos no livro “Festas e Tradições Populares do Brasil”. Moraes 

Filho, nascido na Bahia, passou a maior parte de sua vida no Rio, é considerado por Silvio Romero, 

dentre outros, como o precursor dos folcloristas brasileiros, pois sua busca pela cultura e tradições 

brasileiras lhe rendeu vários livros sobre o tema, tornando-o uma referência no assunto. Mello 

Moraes, classifica o 7 de Setembro como uma festa popular, pois segundo ele, elas possuíam um 

caráter de “consagrações populares”. Moraes nos descreve como se realizava essa comemoração: 

 

“As primeiras salvas das fortalezas do mar, logo que a madrugada espreguiçava-se no 
horizonte, os vivas à Independência, ao Imperador e a José Bonifácio, irrompiam das 
turbas, que descobertas, agitavam no ar os chapéus, levantando os braços. Bandos de 
meninas vestidas de branco, com grinaldas e fitas das cores nacionais, cantavam em 
coretos o hino de Pedro I; os poetas da Petalógica tangiam as suas liras, e a festa das 
consagrações póstumas começava se a celebrar-se.” (MORAES, MELLO, 1979, pag. 
98) 
 

Por atrair diversos grupos sociais, considero essa festa uma privilegiada janela para 

entender a dinâmica da sociedade imperial da segunda metade do século XIX, pois a partir dela 

posso perceber como as tensões existentes na sociedade se manifestavam. 

 

3. Conclusão 

Por meio deste artigo busquei compreender a hierarquização social através das Festas 

nacionais, a partir do relato de Moraes Filho sobre o 7 de Setembro, pode-se  perceber traços 

hierquizantes nas Festas Nacionais, como o caso da festa analisada,  se utilizando de mecanismos 

excludentes, como vestimenta, linguagem, a Boa Sociedade se mantêm no topo da hierarquia social. 

Pode se perceber também como as festas nacionais ajudaram na construção de uma identidade 

imperial nacional. 

Ao situar as festas em seu contexto histórico, analisando os sujeitos participantes delas; 

pode-se extrair uma análise mais enriquecedora do que apenas naturalizá-las, ou essencializá-las 

como elemento de identidade nacional, como as festas normalmente aparecem em diversas análises 

antropológicas; uma vez que identidade como o nacionalismo são construções históricas, criadas 

por dirigentes políticos aliados ou não com a elite cultural que se utilizavam de vários instrumentos 

como festas, literatura, história, apenas para citar os utilizados no artigo, de forma a implantarem 

seus objetivos. Ao buscar indícios das práticas e relações sociais abrem-se outras perspectivas, mais 

adequadas para o entendimento das festas; uma vez que elas podem ter diversos significados; pois 

cada grupo social a encarará sob uma perspectiva. 
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