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“Festas, Memória e Identidade Nacional na Corte Imperial” foi à dissertação apresentada 

pela autora, Adriana Martins, na conclusão de seu mestrado em Historia Social da Cultura pela 

Puc – Rio; apresentada em 1999,cujo  o tema foi um desenvolvimento de sua monografia de 

graduação. 

Adriana analisa o Brasil Império, principalmente a cidade cortesã que era o Rio de Janeiro 

na segunda metade do século XIX. Por meio das Festas Nacionais, Martins irá pensar a 

construção de uma identidade e memória nacionais na formação de um Estado Imperial; a criação 

destas fariam parte de uma política que visava resgatar a figura do Imperador D. Pedro II e ao 

mesmo tempo com o propósito de centralizar o Estado, Martins destaca para o alcance de tais 

propósitos a utilização da memória coletiva; sob tal perspectiva que ela irá analisar as seguintes 

festas: 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. 

Entendendo festas como um espaço único no qual tradições e práticas são re-significados, 

a autora irá mergulhar no universo das Festas Nacionais através da “descrição densa”. Tal ligação 

com a antropologia permitiu-a uma leitura diferenciada de suas fontes; que no caso foram 

periódicos da época, como “Jornal do Commercio do Rio de Janeiro”, relatos de viajantes; além 

de documentos diversos do período de 1840 à 1870. 
                                                 
1 Aluna do 5° período da graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Voluntária 
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Sua dissertação se estrutura em três partes; no primeiro capítulo intitulado “Festas e 

Cotidianos”, Martins buscará compreender o significado das Festas no cotidiano do Rio de 

Janeiro durante o governo de D. Pedro II; para isso irá analisar os aspectos de teatralização, 

ritualização que as mesmas tinham; tais elementos foram incorporados pelas Festas Nacionais. 

Com isso, ela começa a distinguir os tipos de festas que existiam, como religiosas e populares, 

para compreender que características das festividades foram aproveitadas, e o porquê. Já o 

segundo capítulo “As representações simbólicas das Festas”, a autora tratara da simbologia que 

as Festas Nacionais criaram para a construção de uma memória nacional, a utilização de 

monumentos para reforçar o estado imperial, e a importância do Imperador como chefe da nação 

brasileira. No capitulo três “As Festas legitimam a unidade” a autora encerra sua dissertação 

discorrendo como a criação das Festas Nacionais está relacionada com a formação do estado 

nacional. No último capitulo Adriana irá retomar o argumento de controle do tempo social 

através do calendário, tal tentativa de controle viria da direção saquarema – elite política que 

estava no governo-, que tinha um projeto político de construção de um Estado Imperial 

centralizado na figura de um Imperador forte, sendo a criação das festas nacionais parte 

integrante do mesmo. Adriana argumenta que existia uma pedagogia própria das festas com seus 

símbolos, monumentos e personagens. Que elas seriam um espaço propício para a criação de 

tradições novas e recriação das antigas; apropriação das tradições européias em vista de criar uma 

própria; nacional. 

 Para a construção de seus argumentos Adriana se utiliza de diversos autores, 

principalmente Ilmar Rohloff de Mattos, em “O Tempo Saquarema”; Maria Eurydice de Barros 

Ribeiro com seu “Os Símbolos do Poder” e Mona Ozouf em “La Fete Revolutinonaire”; tais 

autores a auxiliaram explicar a formação do estado imperial, a simbologia utilizada pela 

monarquia e a conveniência das festas como elementos de construção de uma memória nacional. 

Ela também diáloga com o antropólogo brasileiro Roberto DaMatta, ao utilizar a noção de 

ordinário e extraordinário para classificar o tempo das Festas, que seria extraordinários pois as 

mesmas teriam um tempo único, de acordo com Adriana.Além de seus rituais não serem sempre 

os mesmos. 

Segundo Martins, quem controla o calendário controlava o tempo, ordenando as 

atividades de trabalho e de tempo livre. Adriana nos mostra que a Igreja se utilizava do 

calendário para controlar a religiosidade das pessoas; aproximando seus ritos com o calendário 
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vigente. Frente à laicização do Estado, o poder público começa a ditar um calendário diferente do 

religioso, que torna-se predominante como Adriana nos coloca. Um exemplo disso seria a 

implantação das festas nacionais no cotidiano da sociedade, na tentativa de incutir os ideais 

pregados pelo governo imperial, que seria uma sociedade guiada pelo ideal de ordem e 

civilização, logo queria se comparar com as nações símbolos de tal ideal, como França e 

Inglaterra. 

As Festas Nacionais refletiam as hierarquias socais e as estruturas políticas da sociedade 

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

elementos dos festejos populares e religiosos, mas colocariam outra ordem neles, uma ordem 

nacional, determinada para exaltar o Imperador, que seria o ‘grande pai da família brasileira’, 

estabelecendo uma unidade territorial, com o objetivo de subjugar os interesses pessoais a favor 

da política do Estado Imperial.  

Sendo assim, segunda a autora, através do simbolismo e práticas das Festas Nacionais, o 

Império dominaria os três mundos do período: o da casa (espaço privado), da rua (espaço 

público) e o da igreja (espaço religioso); pois os “senhores do calendário” ao organizarem os 

calendários dos festejos, organizavam também o cotidiano da população; tornando a política 

imperial soberana. Com isso, eles passavam a controlar o mundo do trabalho, pois ao decretarem 

em 1848, que as Festas Nacionais eram feriados, 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 

um poder sobre o mundo da casa, pois escravo no império ainda continuava sendo coisa, ou seja, 

propriedade do senhor. 

Adriana utiliza dois conceitos para as Festas Nacionais: Festa-pedagogia e Festa de 

reforço e conversão; pois elas teriam o papel de criar um imaginário nacional coletivo, se 

impondo perante as festas regionais, unindo as demais províncias do Brasil com as do eixo 

centro-sul, além de controlar a participação popular e religiosa, deixando-os todos os cidadãos 

sob a tutela centralizadora do Imperador, que simboliza o novo Estado Imperial, uma civilizada 

nação brasileira. Segundo a autora, para defender esse projeto nacional, os intelectuais 

saquaremas, precisavam fortalecer a figura do Imperador, da monarquia, que passava por uma 

crise durante o período regencial, pois ela servia como centralizadora, tanto territorial como 

política.  
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Através da utilização dos símbolos monárquicos absolutistas europeus, principalmente o 

português, que era conhecido, eles conseguiram reafirmar a importância da monarquia. O projeto 

saquarema se aproveitou de eventos históricos que eles julgavam importantes para seus interesses 

e os articularam. No caso de D. Pedro I, que instaurou a liberdade para a nação brasileira, com a 

constituição, considerada pelos demais paises um exemplo a ser seguido. A importância que a 

constituição tem para o projeto nacional fica evidente, na criação de uma Festa Nacional no dia 

da Independência, essa afirmação da liberdade, era muito cara para os saquaremas, pois seus 

ideais eram liberais. A Constituição para os saquaremas servia a seus propósitos, pois mesmo 

tendo um caráter liberal, ela pregava uma liberdade mediada pelo monarca; ou seja, um governo 

aristocrático com ordem e liberdade.  

A aproximação com certas tradições monárquicas européias, segundo a autora, servia para 

reforçar um passado ligado a Portugal, e por extensão a Europa, colocando o Brasil ao lado das 

nações ditas civilizadas, como França e Inglaterra. Apesar, de constatar certas continuidades com 

o período colonial, a autora acredita que exista ruptura; se o projeto nacional ganhava forma com 

alguns elementos do Antigo Regime, ele buscava criar novas tradições, tendo as antigas com 

base; como o esforço através das Festas Nacionais de legitimar o poder imperial na constituição, 

criando uma nação centralizada na figura do Imperador. 

Adriana em sua analise não privilegia como a sociedade reagiu a essa pedagogia da qual 

as festas nacionais fazem parte, dando a impressão que tais eventos eram homogêneos e sempre 

presentes na sociedade, pois apesar dela explicar que, houve uma preocupação da direção 

saquarema de adaptação aos costumes da população, com a incorporação de elementos existentes 

nas festas religiosas, ela não menciona se teve algum tipo de oposição a eles.  

 


