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FESTAS COMEMORATIVAS: 
 A RELIGIOSIDADE NO CALENDÁRIO ESCOLAR 

  
Ceci Mara Spagolla Bergamasco* 

 
“Deus disse: “Que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o 
dia e a noite;que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto 
para os dias e os anos”...e assim se fez”.Gênesis 1:14,16. (A Bíblia de 
Jerusalém) 
 

 
 
RESUMO: Este texto faz parte de um projeto de pesquisa desenvolvido na UNESP de Presidente 
Prudente, no curso de Mestrado em Educação, sob a orientação do Prof. Dr. Alberto Albuquerque Gomes. 
O objetivo deste trabalho é analisar as festas na escola, demarcando sua importância como elemento de 
identificação e socialização, bem como expressão de religiosidade, de religião civil.  É de se crer que o 
estudo de aspectos simbólicos contidos nos ritos das festas cívicas e religiosas escolares pode ajudar a 
conhecer os elementos dominantes da ideologia e da mentalidade da escola pública.  A religiosidade na 
escola será enfocada pelo prisma das festas, das celebrações escolares. Porque no calendário escolar, elas 
fazem a mediação entre o sagrado e o profano. Porque tais eventos ou sejam, as festas comemorativas, 
deixam transparecer as estruturas históricas que, na escola, longe se  apresentarem como a sobrevivência 
do passado no presente, são, na verdade, contemporâneas e estruturantes de nossa visão de mundo e do 
nosso ethos cultural. 
  

Uma experiência pessoal 

Ao vivenciar o magistério nas escolas públicas no interior do Paraná durante os 

anos de convívio com educadores e alunos, destaco, as idéias que embasarão o estudo 

ora proposto: buscar entender a contradição entre a laicidade da escola – determinada 

pelo Estado por força de lei – e a presença permanente da religiosidade no cotidiano das 

escolas, através das festas escolares demarcadas no calendário escolar. 

Contrariando princípios e crenças pessoais, muitas vezes, como pedagoga, me 

envolvi com festas e preparativos de celebrações escolares alusivos a datas religiosas e 

cívicas. 

Aos poucos, entretanto, começou a prevalecer a idéia de que a  coexistência 

entre o laico e o sagrado, não atestam uma relação conflituosa e alienante e de 
                                            
* UNESP - Presidente Prudente/SP  
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inculcação ideológica, mas, sim, a constatação de que nenhuma lei pode determinar os 

limites entre razão e religião, da laicidade e religiosidade nem impedir a manifestação 

vigorosa da cultura popular constituída e incorporada através de diferentes canais, entre 

os quais, inquestionavelmente, a religião. 

Após a leitura do trabalho de Valla1 definiram-se com mais clareza os objetivos 

da presente análise. O que se depreende do texto acima mencionado é que a religião é 

importante eixo de organização social. Na cultura escolar, religião e razão não são 

concebidos como fundamentos, mas como diferentes formas de vivenciar a realidade e 

lhe dar sentido, sem, entretanto, reivindicarem, uma ou outra, a pretensão de serem a 

forma mais verdadeira ou uma verdade absoluta. 

É de se crer que religião e razão ofereçam diferentes interpretações da realidade 

e que na escola se mesclam de forma diferenciada, com suas respectivas cotas de 

validade, a fim de encantar e desencantar o mundo, ou seja, o cotidiano escolar. 

A maioria das festas na escola são cristãs, e, em geral, católicas. Atesta-se o peso 

da herança jesuítica na história da educação brasileira. Sabe-se também que, embora a 

diminuição numérica do catolicismo ganhe visibilidade nas estatísticas, muito do 

catolicismo permanece na cultura brasileira e, por extensão, na cultura escolar.  

É necessário pesquisar sobre a cultura escolar religiosa. É sobejamente 

conhecida a intervenção da Companhia de Jesus na construção do projeto de educação 

no Brasil: sua importância é constatada não só pelo vulto da obra realizada, mas, 

sobretudo pelas conseqüências que dela resultaram para a cultura e civilização 

brasileiras. Ainda hoje, qualquer escola no Brasil não se acha isenta da concepção 

escolar dos jesuítas, dessa secular tradição pedagógica cujo modo de ser privilegia o 

gosto pelo segredo, pela obediência, pela ordem, pela disciplina, o gosto pelo silêncio. E 

acrescente-se: o gosto pelas festas. Isso porque, depois do Concílio de Trento, 

confirmando o investimento catequético e pastoral que as norteavam, surgem 

publicações especializadas para orientar o clero na organização e realização de festas. E 

aí está, certamente, a gênese das datas comemorativas na escola. 

                                            
1. VALLA, Victor Vicente. (Org) Religião e cultura popular. Coleção “O Sentido da Escola”. Porto 

Alegre: DP&A Editora, 2001.  
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Hoje, admite-se que há um esforço crescente na escola em reconhecer a questão 

da pluralidade cultural, também no que concerne à religião. Mas por ora, analisa-se e 

busca-se perceber as "estruturas históricas de longa duração que se fazem presentes na 

atual conjuntura social e religiosa." (STEIL, 2001, p.10 ) As festas  escolares são 

estruturantes,  deixam transparecer estruturas históricas  que, como já se disse, "longe 

se  apresentarem como a sobrevivência do passado no presente, são, na verdade, 

contemporâneas e estruturantes de nossa visão de mundo e do nosso ethos 

cultural"(STEIL,2001, p.10) 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente estudo é pesquisar sobre a cultura escolar  

analisando as festas comemorativas, demarcando sua importância como elemento de 

identificação e socialização, bem como elemento de expressão da religiosidade.  Assim, 

busca-se conhecer e analisar a cultura escolar através das relações estreitas entre festas e 

religiosidade. Em síntese, o fio condutor deste trabalho é a compreensão dos sentidos da 

festa na escola. 

De antemão, é de se crer que o estudo de elementos socializadores contidos nos 

festejos escolares, de aspectos simbólicos contidos nos ritos, nas celebrações escolares 

pode ajudar a desvelar as representações coletivas, ou seja, conhecer os elementos 

dominantes da  mentalidade da escola pública do tempo presente no município de 

Cornélio Procópio, Paraná.  

O calendário, as comemorações, as semanas festivas da escola não se 

desvincularam do calendário litúrgico. Coexistem sem confrontos ou hostilidades. 

Assim, perguntamos: por que ainda se faz religiosa a escola pública, que se entende 

laica? E qual o sentido das comemorações, das festas religiosas no calendário escolar? 

Quanto aos objetivos específicos: 

 Festas como rituais. Conceitos e definições.  

 Festas como ritos escolares. Ritos burgueses.  

 Festas como organização do tempo e espaço escolar. As festas no 

currículo.  
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Metodologia   

O enfoque da religiosidade será analisado sob o prisma da festa, através da teoria 

da festa, tomando por base as discussões de Durkheim2 (1985) que compreende a festa 

como um momento de passagem entre o sagrado e o profano; de Callois,1978; 

Duvignoud,1983 e Mauss, 1974, inaugurador da moderna antropologia social e serão 

eles os meus principais interlocutores mesmo porque poucos educadores preocuparam-

se com a festa como objeto de estudo. Este trabalho estará especialmente ancorado em 

Marcel Mauss, no texto Educação, Tradição e Transmissão da Coesão Social (MAUSS, 

1981). A festa será compreendida como Fato Social Total 

A apreensão do Fato Social Total como unidade de investigação que deverá ser 

construída pelo investigador, deverá assumir uma forma tridimencional onde 

 "deverá fazer coincidir a dimensão propriamente sociológica com os 
seus múltiplos aspectos sincrônicos; a dimensão histórica ou 
diacrônica; e, finalmente, a dimensão fisio-psicológica". (MAUSS, 
1974, p.14) 

 Este trabalho pretende demonstrar a presença da religiosidade quando esta é 

uma prática decorrente em um determinado meio social, ou seja, a escola, através de seu 

calendário e suas comemorações e celebrações festivas, mesmo porque, segundo Marcel 

Maus, "é o direito, a moral e a religião que impõem ritmo e uniformidade no interior 

dos subgrupos, ritmo e unidade de movimentos e de espírito em todos os subgrupos." 

Para ele, o fenômeno da coesão é sempre moral e colorido de religião. (MAUSS, 1981, 

p.112). É o que procuraremos mostrar.  

 

Laicidade e religiosidade no cotidiano escolar 

A festa, para Durkheim diz respeito à natureza religiosa do homem e para ele, tal 

natureza é um aspecto essencial e permanente da humanidade (Durkheim,1978, p.205).  

Durkheim também pergunta-se se é possível descobrir o fundo comum da vida 

religiosa sob a luxuriante vegetação que  cobre a mentalidade religiosa em geral. Para 

                                            
2. DURKHEIM, Emile. As Formas Elementares da Vida Religiosa. Coleção Os Pensadores. Abril 

Cultural. 1978.  
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ele, os grupos religiosos realizam seus rituais de uma maneira regular, objetivando 

uniformidade intelectual e moral.  

Infere-se que as instituições escolares também fazem assim. É quase como se as 

celebrações, as festas comemorativas fossem o uniforme moral da escola. Há  diferenças 

de cores e modelos mas o padrão é o mesmo. Os mitos, os heróis fizeram, agiram.  E de  

forma catártica, reciclados ano a ano,  nada precisamos fazer, podemos assim celebrar e 

descansar. Assim seria o ócio, o ópio da escola. Mas é de se crer que não seja bem 

assim. 

A festa, os ritos festivos, nas palavras de Durkheim não constituem toda a 

religião. Esta não é apenas um sistema de práticas; é também um sistema de idéias, cujo 

objetivo é exprimir o mundo.(p.231) 

E seria a religião o elemento constitutivo mais importante das instituições?  

É preciso compreender o que Dukheim entende por religião. Para ele, a noção de 

deus não é característica de tudo que é religioso assim como  o parentesco nem sempre é 

constituído pela consangüinidade. Ora, a religião que Durkheim estudou “é estranha a 

toda idéia de divindade”...“porque as forças as quais se dirigem os ritos são muito 

diferentes daquelas que ocupam o primeiro lugar das religiões modernas.”(p.209) 

Também é esta a nossa maneira de entender a religiosidade na escola, ainda que os 

rituais cristãos e católicos se sobrepõem em relação aos outros, devido a influência 

pedagógica dos padres jesuítas, faremos um esforço, talvez vão, em ultrapassar o círculo 

das idéias propriamente religiosas. 

Segundo Durkheim, “os primeiros sistemas de representações que o homem se 

fez do mundo e de si mesmo são de origem religiosas”(p.211) São como a ossatura da 

inteligência. Outra vez não se fala  em crenças pois estas são nascidas “na religião e da 

religião, são um produto do pensamento religioso” (p.211) e queremos frisar que as 

crenças religiosas, embora existem e sub-existam  na escola, não em especial, a  

preocupação deste trabalho. O problema é que “as representações religiosas são 

representações coletivas, que exprimem realidades coletivas; os ritos são maneiras de 

agir que nascem no seio dos grupos reunidos e que são destinados a suscitar, a manter 

ou a refazer certos estados mentais desses grupos.”(p.212) Para Durkheim, os ritos são 
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coisas sociais, produtos do pensamento coletivo.Na escola, as festa comemorativas,ora 

mantém, ora refazem a mentalidade do grupo.  

Assim, as festas na escola são produtos de realidades coletivas, das 

representações coletivas que definidas por Durkheim “são o produto de uma imensa 

cooperação que se estende não apenas no espaço, mas no tempo; para fazê-las, uma 

multidão de espíritos diversos associaram, misturaram, combinaram suas idéias e 

sentimentos;longas séries de gerações acumularam aqui sua experiência e seu saber” 

(216). Para ele, a representação é uma intelectualidade concentrada, uma condensação 

histórica, infinitamente mais rica e complexa que o indivíduo. 

Para Durkheim, ritos comemorativos são tipicamente religiosos(p.221).Sejam 

eles sagrados ou profanos.São uma tradução exterior de estados internos de 

religiosidade, podendo conciliar-se ou não com a ciência. (p.222) mesmo porque “a 

função da religião não é fazer-nos pensar mas a de fazer-nos agir, auxiliar-nos a 

viver”(p.222).E diz mais: que todas as instituições sociais nasceram da religião.E a 

religião é a imagem da própria sociedade. E tudo se reencontra nela.(p.225) 

Por isso, para Durkheim, há algo de eterno na religião.(p.230)  

E não pode haver sociedade ou instituição que não sinta necessidade de 

conservar e de reforçar, em intervalos regulares, os sentimentos coletivos e as idéias 

coletivas que fazem sua unidade e sua personalidade.(p.230). Como ele diz: “numa 

palavra, os antigos deuses envelhecem ou morrem e outros ainda não nasceram”(p.230) 

e então, importa “conservar sua recordação por meio de festas que regularmente 

renovam os frutos”.(p.230) Para exemplificar, cita que as revoluções instituíram e 

instituem um ciclo de festas “para manter em estado de perpétua juventude os princípios 

em que se inspirava” É a fé revolucionária. Fé sempre renovada, e comemorada na 

escola. Civicamente, religiosamente. 

  

Festas, rituais e religiosidade  

As festas escolares são rituais de passagem.  Ou de calendário. Indicam o que 

deve ser lembrado e por extensão, produzem esquecimentos. 
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Dias de festas são assinalados em vermelho no calendário escolar. Sinais de um 

tempo significante. Tempo que simboliza. Festa é feria. Tempo de recesso e descanso. 

Tempo lúdico. Tempo de  celebrar.  

Festa é conteúdo fetichizado. Conteúdo vivo que ano após ano, em circularidade, 

extrapola as grades curriculares, as salas de aula e os muros da escola. 

Reconhecemos que há uma escassez de reflexões teóricas sobre as festas e 

geralmente é um ponto inserido nos estudos dos rituais, ou mais propriamente, das 

teorias sobre a religião.  

 Emile Durkheim e Claude Rivière, os quais entendem  que os limites que 

separam os ritos representativos das recreações coletivas são flutuantes e  que uma 

característica importante de toda religião é exatamente seu elemento recreativo e 

estético. 

 No divertimento em grupo bem como na religião, o indivíduo desaparece no 

grupo e passa a ser dominado pelo coletivo. Nesses momentos são reafirmadas as 

crenças grupais e as regras que tornam possível a vida em sociedade. Ou seja, o grupo 

reanima periodicamente o sentimento que tem de si mesmo e de sua unidade. 

 Para Durkheim e Rivière, o rito é vital, é a respiração da sociedade, e mesmo 

que as pessoas não apenas se articulem por prazer de estarem juntas, mas, por outros 

interesses, ou por objetivos políticos e econômicos, mesmo assim, o rito é indispensável 

para recriar, renovar ou refazer a identidade, a personalidade do grupo e da sociedade.  

Os autores em questão entendem que o processo ritual  pode levar a um estado 

de “communitas” onde a consciência individual se deixa penetrar e anular pela 

consciência coletiva através da qual recebem valor, identidade e reconhecimento. Desta 

maneira, o rito significa a reafirmação da estrutura social, com todas as suas 

desigualdades e hierarquias. As festas visam a reiterar o valor da vida social. Isto 

também acontece na escola uma vez que as entendemos como reprodutoras da estrutura 

social. Festas escolares são extra-curriculares. Ou, como diria Durkheim, extra-

cotidianas. Afinal, qual o sentido das festas na escola?  São reprodutoras  ou trazem em 

si a idéia de libertação?  
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Festas como ritos escolares.  
As festas, para a pedagogia histórico-crítica, são conteúdos secundários e não 

essenciais.  Para Saviani (1991), o objeto da educação diz respeito à identificação dos 

elementos culturais que precisam ser assimilados e, de outro lado, as formas mais 

adequadas para atingir esse objetivo. E explicita:  

“ Trata-se de distinguir o essencial e o acidental, o principal e o 
secundário, o fundamental e o acessório. Aqui me parece de grande 
importância, em pedagogia, a noção de "clássico". O "clássico" não se 
confunde com o tradicional e  também não se opõe, necessariamente, 
ao moderno e muito menos ao atual. O clássico é aquilo que se firmou 
como fundamental, como essencial"... Quanto ao segundo aspecto 
trata-se da organização dos meios (conteúdos, espaços, tempo e 
procedimentos) através dos quais, progressivamente, cada indivíduo 
realize, na forma de segunda natureza, a humanidade produzida 
historicamente.”(SAVIANI,1991,p.21) 

 

Assim, pergunta-se: qual seria a especificidade da educação?  

Para o autor em questão "a escola é uma instituição cujo papel consiste  na 

socialização do saber sistematizado [...] não se trata de qualquer saber”. 

(Saviani,1991,p.22)  

Portanto, a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não conhecimento 

espontâneo, ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e não à 

cultura popular. “Em suma, a escola tem a ver com o problema da ciência. Com efeito,  

ciência é exatamente o saber metódico, sistematizado.” (p.22) Assim sendo, para ele, é 

a partir do saber sistematizado que se estrutura o currículo da escola elementar. E 

currículo não é tudo que a escola faz, mas o conjunto de atividades nucleares 

desenvolvidas pela escola mesmo porque, para ele, se tudo que acontece na escola é 

currículo, não teria sentido falar em atividades curriculares e extracurriculares. Para ele, 

o trabalho escolar pode vir a ser descaracterizado onde o secundário pode vir a tomar o 

papel principal, deslocando-se para o âmbito do acessório, atividades primordiais, que 

constituem a razão de ser da escola. E nos diz:  

[...] não é demais lembrar que este fenômeno pode ser facilmente 
observado no dia-a-dia das escolas. Dou apenas um exemplo:o ano 
letivo começa na segunda quinzena de fevereiro e já em março temos 
a semana da revolução, em seguida a semana santa, depois a semana 
das mães, as festas juninas, a semana do soldado, do folclore, a 
semana da pátria, jogos da primavera, semana das crianças, semana do 
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índio, semana da asa, etc., e nesse momento já estamos em novembro. 
O ano letivo se encerra e estamos diante da seguinte constatação: fez-
se de tudo na escola, encontrou-se tempo para toda espécie de 
comemoração, mas muito pouco tempo foi destinado ao processo de 
transmissão-assimilação de conhecimentos sistematizados. Isto quer 
dizer que se perdeu de vista a atividade nuclear da escola, isto é, a 
transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado. É preciso, 
pois, ficar claro que as atividades distintivas das semanas, acima 
enumeradas, são secundárias e não essenciais à escola. Enquanto tais 
são extracurriculares e só tem sentido na medida em que possam 
enriquecer as atividades curriculares, isto é, aquelas próprias da 
escola, não devendo em hipótese nenhuma prejudicá-las ou substituí-
las. (SAVIANI, 1991, p.24) 

 

Mas, onde fica a criatividade, a iniciativa dos alunos, o ensino ativo como nos 

sugeriu Gramsci? Para Saviani (1991), o papel da escola é traduzido pela mediação, 

pois através dela dá-se a passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado, da 

cultura popular à cultura erudita. Apesar de todos os discursos político-pedagógicos  

entendemos que o tradicional resiste juntamente com o clássico mesmo porque como 

nos diz Carlos Rodrigues Brandão, a vida é maior que a forma, a educação é maior que 

o controle formal sobre a educação. E segue dizendo: 

“às vezes se vê da academia como um amontoado de coisas pitorescas, 
faz parte de sistemas populares de vida e de representação da vida e 
tem uma lógica e uma densidade de que apenas levantamos o primeiro 
véu, depois de tantas pesquisas". (BRANDÃO, 1985, p.103-105). 

 

E essa lógica, o sentido de recriação das festas na escola pública que importa 

desvelar. A propósito,  procuraremos entender que existe uma sábia arma de resistência 

popular justamente naquilo que costumamos desprezar, por ver como prosaico, 

atrasado, tradicional ou primitivo. E o aparente atraso do pobre, do inculto seria uma 

forma de luta, de manter uma identidade própria, de manter seu próprio saber e suas 

redes de educação. 

Festas são rituais e as nossas festas são ritos escolares burgueses. 

Anne Martin-Fugier descrevendo os ritos da vida privada diz que a felicidade da 

feria, da festa, ou das férias como conquista burguesa, não é apenas um local. É 

igualmente criada por uma estrutura temporal. Descreve sobre a importância de 

capitalizar. Capitalizar belas lembranças para que a felicidade possa ser conservada viva 
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na memória (p. 194)... “o cotidiano, por essência banal, assume um valor positivo se as 

ninharias que o compõem são convertidas em ritos dotados de uma significação 

sentimental.  

No espaço burguês, na escola burguesa, a repetição não é rotina. Ela ritualiza, e 

o ritual dilata o momento: antes, ele é aguardado e fazem-se os preparativos; depois ele 

é objeto de comentários e reflexões. O prazer está na espera dos momentos que pontuam 

o dia. A ritualização confere seu valor de felicidade ao acontecimento destinado a se 

transformar em lembrança.”(Martin-Fugier, 1995, p. 195) 

Muitas das festas escolares ficam registradas em álbuns, nos diários da escola e 

possui uma função ritual: eles marcam concretamente laços afetivos, e valem menos 

pelo que diz do que pela regularidade de seu funcionamento. Revelam uma vontade de 

ritmar o escoamento do tempo. Os álbuns marcam diversos períodos do ano letivo, 

sublinhados especialmente pelas festas religiosas, tais como Natal, Páscoa e Festas 

Juninas,  a formatura bem como as  festas cívicas, especialmente à Semana da Pátria. 

Anne Martin-Fugier diz que o ano é marcado pelas férias de verão e, por outro 

lado pelas festas da igreja: “o ano se desenrola segundo as festas da Igreja” (p.215). E 

que todos dependem do calendário cristão: Tais festas são passagens obrigatórias e as 

formas se mantém as mesmas, mas assumem outro sentido: o Natal, por exemplo, virá a 

se dissociar do nascimento de Jesus em Belém para se transformar cada vez mais na 

festa das crianças. Assim, a família, bem como a escola, toma as festas cristãs para se 

auto-celebrar. 

As festas como organização do tempo e do espaço escolar  
O calendário impõe ritmo, coesão  e unicidade nas escolas. 

Trata-se de um tempo totalmente social, mas que, segundo Le Goff (1994) é 

antes, submetido ao ritmo do universo. O calendário é um instrumento de poder. E tem 

raízes profundas no sagrado. E Le Goff (1994) assinala que sempre onde existiram 

poderes religiosos, as igrejas e os cleros, tentaram obter o controle do calendário. 

Demonstra os estreitos laços entre o calendário e liturgia, entre calendário e poder 

religioso, apesar maior laicização dos tempos.  
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Na instituição escolar, não é diferente. O calendário e  festas comemorativas não 

se desvincularam do calendário litúrgico. Ao contrário, observamos entre eles uma 

coexistência pacífica.  

Segundo Le Goff (1994), o calendário estabelece "um certo número de festas 

destinadas a perpetuar-lhe a recordação e a vitalidade." As festas controlam a memória 

coletiva e toda a vida cotidiana de uma sociedade depende do seu calendário. E por ser 

um objeto eminentemente cultural, "é campo privilegiado de encontro entre cultura 

popular e erudita", e certamente, traduz "o ponto de vista da educação religiosa e cívica 

de um povo". (LE GOFF, 1994, p. 525-529). 

Para Le Goff, uma função essencial do calendário "é a de ritmar a dialética do 

trabalho e do tempo livre, o entrecruzamento dos dois tempos: o tempo regular, mas 

linear do trabalho, mais sensível às mutações históricas e o tempo cíclico da festa, mais 

tradicional, mas permeável às mudanças da história". (LE GOFF, 1994, p. 518) 

E antes dele, Durkheim (1989, p. 30) enuncia que “[...] o calendário exprime o 

ritmo da atividade coletiva ao mesmo tempo em que tem por função assegurar a sua 

regularidade". Esse autor acrescenta que as divisões em dias, semanas, meses, anos 

"correspondem à periodicidade dos ritos, das festas, das cerimônias públicas".  

São signos temporais especiais que criam sentimentos e laços de pertencimento. 

São signos que expressam  experiências e representações comuns a distintas sociedades, 

culturas, agrupamentos humanos.  Neles, um povo, uma comunidade, um grupo narra a 

sua história, relembra, comemora, celebra e, assim, constrói identidades (TEIXEIRA, 

1999).  

Para Marcel Mauss, o calendário expressa a tradição social, ou os "quadros 

sociais da memória" e "o estabelecimento deste calendário, a organização precisa das 

seqüências das ocupações, da "ordem" (ritus) dos "trabalhos e dos dias" vem formar 

assim a arcatura não só das histórias e do passado, mas, sobretudo as de toda a vida 

presente, instaurar a vida de amanhã, que se espera. Assim é que toda sociedade 

conseguiu ritmar seus usos e costumes e ocupar suas horas dos dias. Assim é que ela 

prevê o futuro pelo passado. (MAUSS,1981,p.119).  
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Também importaria desvelar os interesses e arquitetos dos calendários festivos 

escolares, ou seja, dos legisladores, inspetores, professores, mas por ora, não é o 

principal objetivo deste trabalho. 

Mas importa olhar para a história, e em poucas pinceladas registrar a mudança 

de mentalidade, especialmente sob o enfoque das celebrações religiosas e celebrações 

cívicas escolares, como ainda se mesclam e se definem. 

A partir do século XVII O papo Urbano VIII, com a constituição Universa 

reserva a Roma o direito de estabelecer o número das festas e os seus dias. É a vitória 

do trabalho, motivada pela utilidade. “Não é o ócio festivo, mas o trabalho que 

santifica” 

Ao lado dos interesses mercantilistas e científicos, a festa muda sua trajetória.  

Com a república, é revolucionada. 

No ensino público  republicano, as festas acabaram constituindo 

inquestionavelmente um modo de construir e difundir referências e símbolos nacionais 

entre  estudantes, professores bem como para a sociedade de modo geral, integrando, 

assim, a memória coletiva. E têm importância central na difusão de valores cívicos bem 

como prevalecem em relação às datas religiosas, embora haja  coexistência  no 

calendário escolar.  

O Estado transformou as datas cívicas e religiosas em atividades escolares. E fez 

da escola um instrumento de memória nacional. Importante é co-memorar, educar a 

memória, transmitir valores, construir identidades. Vital para o Estado é o controle da 

memória coletiva. Sem dúvida, trata-se de um adestramento cultural, nas tradições, nos 

rituais. Fundamental é conservar as recordações. Como nos diz Le Goff (1994), uma 

nação livre tem necessidade de festas nacionais. 

A memória coletiva oficial, ou memória republicana, foi constituída através da 

eleição e seleção das datas a serem celebradas no calendário escolar. A emoção, o amor 

à pátria foi cultivado através dos mitos. Heróis foram criados. Símbolos são venerados 

como expressão da identidade nacional e em comportamentos ritualizados durante as 

celebrações escolares, coletivas.  Trata-se da religião civil ou cívica. Distinta da religião 

da igreja, da religião da política e de seus correligionários é também uma forma de 

legitimação sacra da autoridade (RIVIÈRE, 1989) 
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A escola moderna não demoveu de sua estrutura a memória do passado, apenas 

tentou secularizá-la. A ênfase na força pedagógica dos ritos, nas comemorações, nas 

tradições ainda é muito forte na escola, tal qual o é nas igrejas, nas sinagogas. Existe em 

ambas a tradição de cultivar a memória, de construir identidades: judaica, cristã, cidadã, 

nacional e isso através do culto do tempo passado.  

Aliás, Saint-Simon e Comte não justificaram a ciência moderna, positiva, a 

escola e a educação universal como um novo cristianismo, uma nova religião da 

humanidade? Sem dúvida, estreitas são as fronteiras entre o sagrado e o profano, da 

religiosidade e da laicidade na escola.  

 

AS FESTAS NO CURRÍCULO ESCOLAR 

Para Durkheim, festas são extra-cotidianas. Para a escola, extra- curriculares.  

A compreensão dos festejos escolares é mais clara sob o enfoque do currículo 

escolar uma vez que ele está centralmente envolvido na produção do social e, portanto, 

possui estreitas relações com o poder, o conhecimento e identidade social. 

Para Foucault (1991), a escola produz o sujeito obediente, produzido e 

sustentado por um poder pouco notado e difícil de denunciar: um poder que circula  

numa rede de instituições sociais, entre as quais, a escola.  

Cabe destacar que a organização dos tempos e dos espaços escolares se faz por 

intermédio do currículo e este interfere na formação dos educandos, seja para conformar 

ou para produzir outras práticas de significação. Em suma, o currículo não pode ser 

pensado fora das relações sociais. Assim, o currículo, tal como a cultura, é 

compreendido como prática de significação, e, como tal, vinculado à prática produtiva, 

às relações sociais e de poder. Desta forma, podemos falar que na escola a cultura é 

curricularizada. E o currículo não é neutro posto que é uma seleção da cultura.  

As festas na escola também aparecem como atividades extra-curriculares ou 

extra-cotidianas, como diria Durkheim. Elas destacam e expressam um tempo 

significativo para a comunidade escolar. Fazem parte do calendário, do currículo oficial 

e do currículo oculto da escola. E para além da ordem estabelecida, põem em desordem 

elementos que contribuem para a manutenção da estrutura da própria comunidade. 
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Assim, entendemos que o sentido do trabalho escolar é de produzir e reproduzir o 

mundo, de forma ritualizada. E reproduz através de um tempo, de um tempo sagrado, de 

um tempo profano. E através de um espaço, espaço democrático, espaço repressor. 

Na escola, currículo e poder estão entrelaçados. Este é o sentido focaultiano de 

currículo, segundo Tomaz Tadeu da Silva. O poder está inscrito no interior do currículo 

e seu discurso autoriza e desautoriza, legitima ou deslegitima, inclui ou exclui. E o 

trabalho da escola é de produzir e reproduzir a humanidade em cada aluno, efetiva e 

particularmente. 

Educação não é um fetiche, uma atividade supra-humana. Ao contrário, está 

centralmente envolvida na produção do social. Por isso, devemos ser alertados que  

[...] é importante ver o currículo não apenas como sendo constituído 
de fazer coisas, mas também vê-lo como fazendo coisas as pessoas. O 
currículo é aquilo que nós, professores e estudantes, fazemos com as 
coisas, mas é também aquilo que as coisas que fazemos fazem a nós 
[...] nós fazemos o currículo e o currículo nos faz.  (SILVA, 2001, 
p.194).  

 

Marcel Mauss, analisado por Tomaz Tadeu da Silva em Alienígenas na Sala de 

Aula, lembra da importância dos rituais e cerimônias, examina as organizações de 

tempo e espaço, os movimentos, os gestos regulados que são elementos centrais de 

qualquer currículo. Através dele há um controle físico e corporal. E acrescenta-se: um 

controle moral, religioso. Ao analisar o texto de Mauss,  o autor  diz que "a moldagem 

dos corpos, seu disciplinamento é, não apenas um dos componentes centrais do 

currículo mas, provavelmente, um dos seus efeitos mais duradouros e permanentes. 

Aqueles efeitos cognitivos, que consideramos tão centrais e característicos do currículo 

podem, há muito ter se apagado. Suas marcas corporais, com certeza nos acompanharão 

até a morte". Como dizia Mauss Mauss "acho que sou capaz de reconhecer uma moça 

que foi educada num convento".(Silva,2001,p.203) 

O currículo torna controláveis corpos incontroláveis. Corpos dóceis, diria 

Foucault.O currículo trabalha a pessoa tornando-a útil, produtiva, instrumental, os 

corpos são moldados aos papéis de gênero e raça.  

E como disse Mauss bem antes de Foucault, "as técnicas do corpo podem ser 

classificadas de acordo com sua eficiência, isto é, de acordo com o resultado de um 
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treinamento. O treinamento, tal como a montagem de uma máquina, é a busca e a 

aquisição de uma eficiência." (Silva, T.T.,2001, p.203) 

Sem dúvida, na escola o corpo é submetido ao processo de disciplinamento, 

domesticação e sujeição mas não são apenas os corpos discentes que são trabalhados no 

currículo. A separação entre mente e corpo, central ao processo educacional e ao 

currículo implica num ocultamento como se os alunos fossem seres etéreos, assexuados, 

abstratos. O currículo está preocupado com conhecimentos, matérias, saberes. Tomaz 

Tadeu da Silva (2001) diz que trazer o corpo para a Teoria do Currículo significa talvez, 

torná-lo mais subversivo e incontrolável uma vez que contribui para solapar a divisão 

entre o trabalho mental e o trabalho manual.  

As festas como elemento socializador  
Para Durkheim as festas são socializadoras. Superam a distância entre os 

indivíduos. Festas na escola também.Para Marcel Mauss, supõem a coesão social. 

Os registros históricos atestam que todas as civilizações festejaram. Mas a 

função social vai se transformando e se adequando às novas necessidades coletivas, 

inclusive numa civilização  pós-industrial. Embora haja certa consciência de crise em 

relação às festas tradicionais elas permanecem e se renovam. Mas a escola segue seu 

caminho, muitas vezes impermeável ao curso da história, aos movimentos sociais. E 

festejam, reforçando ou recriando as festas sociais, nacionais e locais. 

Na escola, as festas se referem em geral à história e aos mitos tais como 

celebração de datas cívicas, religiosas, colonização e folclore. Neste contexto, é 

interessante lembrar da análise feita por Michel de Certeau sobre  mentalidades, da 

passagem de uma ideologia à outra, ou seja da medieval à mercantilista-capitalista 

Em "A Escrita da História", (1975) Michel de Certeau demarca que durante toda 

a Idade Média e até o século XVI admitia-se que a moral e a religião têm uma mesma 

fonte: o Deus único que organiza uma ordem no cosmo e instituições cristãs que as 

legibilizam. Há uma teo-lógica. A alteridade se encontra eliminada, apagada ou 

integrada. Mas entre os séculos XVII e XVIII há uma declarada ruptura entre religião e 

moral. A história caminha do sistema religioso para a ética das Luzes. A unidade se 

fende, depois se desfaz. 
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A fragmentação em curso designa algo que está nascendo. E se organiza em 

torno de algo que está desaparecendo, ou seja, em torno das referências religiosas que 

segundo o historiador possuem "virtudes integrativas" (CERTEAU,1975, p.158).  

E a própria palavra Estado vem carregada de uma tradição teológica e espiritual. 

Designa uma "disposição de alma", um "grau" ou uma "ordem" da graça. Citando 

Loyseau, Certeau diz que Estado “é o nome verbal do verbo ser", o ser ou a essência 

única da antiga filosofia, rememorando o próprio Deus, o "EU SOU" dos judeus e 

cristãos. 

Surgindo o conceito de nação há um novo significado para a educação, vista 

como instrumento de coesão, objetivando manter ou restaurar a unidade nacional. Isso 

porque nação é uma construção social e, portanto deve ser ensinada e aprendida. Tanto 

o conceito de nação como o conceito de democracia moderna, nasce sob a forma 

nacional.  (CERTEAU, 1975,p.133). 

A partir do surgimento do Estado-Nação, a legitimidade política deixou de estar 

fundada na dinastia ou na religião e passou a basear-se na soberania popular 

(TEDESCO, 1998, p. 26). Também para este autor a educação, entendida como 

processo de socialização, assume enorme importância na consolidação da nação 

democrática. Ou seja, vê a educação como instrumento de integração política, da 

construção nacional, da formação da cidadania. E a adesão à nação esteve acima de 

qualquer vínculo, seja religioso, cultural ou étnico. 

A perda de referências, a ausência de utopia, de fantasia, tem conseqüências 

importantes e dramáticas em relação à educação entendida como processo de 

socialização reduzindo perspectivas de futuro, quebrando a possibilidade de coesão 

social, colocando a transmissão das identidades, tanto culturais como profissionais ou 

políticas, em termos regressivos, ou seja, fixando-se no passado. Assim, o imobilismo é 

fortalecido. A transmissão da identidade é considerada conservadora e a transformação, 

destruidora. (TEDESCO,1998, p. 43) 

Tedesco nos alerta que o que há de peculiar neste momento histórico é que as 

fontes tradicionais desapareceram e que as novas fontes ainda não possuem pontos fixos 

de referência. Assim, uma nova identidade deverá ser construída.  

(TEDESCO,1998,p.43) 
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Colomer fala em estágios de evolução da festa. Ele fala em crise da escola,  em 

crise da festa, que é conseqüência da crise da sociedade atual: segundo o autor, o futuro 

da festa depende do futuro da civilização ocidental. No entanto, desde alguns anos tem 

havido um forte movimento popular de recuperação das festas. Diz que estamos em um 

momento estranho: desencantados da festa recém recuperada, sentimos em nós a 

necessidade para reviver a consciência comunitária e a capacidade de imaginar, de 

fantasiar. Não sabemos que sentido tem a festa em nossos dias nem quais atividades 

(ações, movimentos) tem de ser seu suporte. Mas intuímos que nos faz falta. Porque 

somos festivos. Porque o homem, "em sua verdadeira essência, é um homo festivus", diz 

Havey Cox. 

 

DA ANÁLISE 

A festa é presente na literatura antropológica mas a festa não é objeto analítico 

da antropologia. Tampouco da Educação. Na antropologia ela aparece como um ponto 

inserido na teoria das religiões, como excentricidades ou como elemento descritivo de 

rituais. Já na escola é vista como elemento figurativo, folclórico, tradicional.  

Mauss, sobre as festas, escreve:  

“Nestes momentos, sociedades, grupos e subgrupos, juntos e 
separadamente, retomam vida, forma, força; é neste momento que 
partem para começar de novo; é então que se rejuvenescem algumas 
instituições, que outras se purificam, que outras mais são substituídas 
ou esquecidas; é durante este tempo que se estabelecem, se criam e se 
transmitem todas as tradições, mesmo as literárias, mesmo aquelas 
que serão tão passageiras como as modas entre nós”(MAUSS, 1981, 
p.113.) 

 

Diz Mauss que “uma vez criada, a tradição é algo que se transmite” Não são 

neutras, ao contrário, “as tradições são práticas rigorosamente coercitivas... e as 

tradições relacionam-se às representações coletivas.” (MAUSS, 1981,p.113). 

 Para ele, “a rigor, pode-se falar das tradições a partir da religiosidade.” Mas ver 

as coisas assim é tomar a cor pela coisa, diz Mauss (p.114).  
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E toda tradição é apresentada como inventada pelos antepassados, revelado pelos 

deuses, mas é também conhecido como fundado na história e verificado pela 

experiência...pelo êxtase, pelo sucesso, pelos efeitos sensíveis da técnica”(p.114) 

Mauss define tradição como “a maneira pela qual os mais velhos transmitem aos 

mais novos, um a um, todos os grandes grupos de fenômenos sociais. É também como 

Dukheim entende a educação. 

Toda prática tradicional  tem uma forma e é em algum grau simbólica: “quando 

uma geração passa para outra a ciência de seus gestos e de seus atos manuais, há tanta 

autoridade e tradição social como quando esta transmissão se faz pela linguagem. Há 

verdadeiramente tradição, continuidade; o grande ato é a entrega das ciências, das 

sabedorias e dos poderes dos mestres aos discípulos. Porque assim tudo pode perpetuar-

se.São antes as formas intelectuais do pensamento que  têm necessidade da  linguagem 

para comunica-se. Há outras formas da vida moral e material transmitirem-se além da 

tradição oral. È uma comunicação direta a qual, segundo Mauss faz-se por autoridade e 

necessidade. E vale para as formas de emoção. Os sentimentos da moral e da religião, a 

educação estética (dança, artes plásticas, arte de decoração, canto, artes orais, etc 

(p.125) impõem-se dos velhos aos novos, dos chefes aos homens, de uns para outros 

(p.115) São gestos simbólicos, ritualísticos e altamente eficazes.(116). Para Mauss a 

tradição se estende a tudo e é muito poderosa. É onipotente.  Para ele (p.116) e para 

Durkheim também. 

Também na escola, a prática das tradições são gestos simbólicos, ritualísticos e  

eficazes. Assim como as religiões são altamente eficazes. È bom lembrar que para 

Mauss, onde se lê religião, lê-se festas. E vice-versa. 

Tradição implica em constância, são resistentes à inovação. Diz Mauss:  

“até as sociedades mais avançadas, mesmo a nossa, são terrivelmente 
rotineiras; a massa sempre e  a elite na maioria das vezes recusam-se a 
aceitar qualquer invenção...a instauração de novidades só se faz com 
facilidade nas pequenas coisas, quando muito nas medíocres... a 
revolta é fato raro...a cada golpe pode-se medir a potência e a 
impotência de cada tradição, chegar-se-á  assim a descrever e quase a 
medir as quantidades de tirania, a grandeza da força mecânica da 
tradição coletiva.”p.117 
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É nisto que reside o conformismo social. Sob este ponto de vista, os camponeses 

do mundo inteiro se assemelham.” E as escolas também. 

Acima destas forças de simples conformismo, as tradições são verdadeiramente 

conscientes: “são criadas de caso pensado, transmitidas pela força, pois resultam das 

necessidades da vida comum.”(p.117)  

Podemos chamar de conscientes aquelas tradições que consistem no saber de 

uma sociedade tem de si própria e de seu passado mais ou menos imediato. Podemos 

agrupar todos estes fatos sob o nome de memória coletiva. A tradição constante, 

consciente, relativamente clara, intencionalmente transmitida, organizada, é ao mesmo 

tempo a matéria e a condição por excelência destes quadros sociais. Há diferentes tipos 

de tradição (p.118). Mauss indica como tradição social pura a história mais ou menos 

real, mais ou menos legendária e mesmo mítica da sociedade. Se ocupa das aventuras 

espantosas dos heróis e dos espíritos. Os versos, a prosa ritmada, pinturas e gravuras, 

monumentos, cultos,etc são métodos que a sociedade usou para consignar sua história.  

“Deve-se procurar descobrir esta memória coletiva consciente entre as 
pessoas que têm seu segredo e seu depósito (119),geralmente aos 
velhos nas sociedades indígenas e às elites intelectuais, que 
registraram, confeccionaram e guardaram ao mesmo tempo toda a 
tradição das coisas naturais e sobrenaturais; o calendário, a 
cosmografia que ele supõe; essa gente identificou a Estrela Polar ou o 
Cruzeiro do Sul; inventou os eixos do mundo e os caminhos dos 
ventos. Essa ciência já é erudita e separada da massa do povo. Mas até 
certo grau o lore (folclore) forma  o “tesouro” de ciência que a alma 
popular conserva da mesma forma que os círculos iniciados da 
sociedade organizada. O estabelecimento deste calendário, a 
organização precisa das seqüências das ocupações, da “ordem” (ritus) 
dos trabalhos e dos dias vem formar assim a arcatura não só das 
histórias e do passado, mas sobretudo as de toda a vida presente, 
instaurar a vida de amanhã, que se espera. Assim é que toda sociedade 
conseguiu ritmar seus usos e costumes e ocupar suas horas do dia. 
Assim é que ela prevê o futuro pelo passado”(p.119) 

 

Assim, o calendário escolar vem ritmar um tempo rotineiro, dos ritos dos 

trabalhalhos, através das festas, agrupadas segundo uma intencionalidade, por uma elite 

intelectualizada, a fim de uniformizar, disciplinar, registrar e selecionar as lembranças 

da memória coletiva. 
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E para Mauss, é sempre um erro desprezar a memória. Sobretudo o enorme 

poder da educação mnemotécnica (p119). A transmissão oral, facilitada pela poesia e 

pelo ritmo apresenta possibilidades quase infinitas... e nas memórias individuais contêm 

a substâncias de vastas memórias coletivas. 

Para Mauss tanto as sociedades arcaicas como as nossas, sabe-se “fabricar o 

jovem”, embora nas instituições encarregadas da educação, em ambas, se faz esforços 

artísticos, morais e religiosos nesta direção, nas nossas procuram diversificar as pessoas 

partindo de um esforço para uniformizá-las.  

Ainda sobre a educação ele diz:  

“Partindo-se da diversidade dos instrutores, chega-se entretanto a 
homogeneizar as camadas ascendentes da população em relação as 
camadas dominantes, porque são estas que dotam verdadeiramente os 
jovens membros da sociedade de tudo aquilo que o qualifica como 
homens.. Educação corresponde à iniciação assim como o mito 
corresponde à maneira pela qual os antigos recriam completamente o 
homem e não somente o dotam de uma profissão e de sua inteligência, 
mas também, ao mesmo tempo, lhe conferem sua virilidade, sua 
coragem, sua nova alma.”(p.122) 

 

Para Mauss, a educação corresponde à iniciação, engendra a coesão social. 

Na escola essa transferência também se dá através do ritos de passagem ou de 

calendário, temos na escola um tempo cíclico, um tempo rotineiro e um tempo de 

ruptura, um tempo de festa, onde os mitos, os deuses e heróis, ciclicamente,  nascem e 

morrem para depois reviverem.  

Mircea Eliade diz que o homem conhece duas espécies de tempo: sagrado e 

profano.Uma duração de tempos evanescentes e recuperáveis através das festas que 

constituem o calendário. 

Assim, a festa, 

 “é a reatualização de um acontecimento primordial, de uma “história 
sagrada” cujos altares são os deuses ou os seres semidivinos. Ora, a 
história sagrada está contada nos mitos. Por conseqüência, os 
participantes da festa tornam-se contemporâneos  dos deuses dos seres 
semidivinos. Vivem no tempo primordial santificado pela presença e 
atividade dos deus. O calendário sagrado  regenera periodicamente o 
tempo, porque o faz coincidir com o tempo da origem, o tempo 
“forte”e “puro”. A experiência religiosa da festa, a participação no 
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sagrado, permite aos homens viver periodicamente na presença dos 
deuses”.(ELIADE,1999,p.43) 

 

A festividades escolares são rituais fundamentados na possibilidade de 

dramatizar valores religiosos e profanos ou seja, valores globais, críticos e abrangentes 

da nossa sociedade. Tais rituais implicam num mínimo de sincronia e assim toda a 

sociedade, e a escola, devem estar orientadas para o evento centralizador da ocasião, 

com a coletividade parando ou mudando radicalmente suas atividades. Implicam em 

abandono ou esquecimento do trabalho.   

Tais rituais ajudam a construir, reconstruir ou mesmo cristalizar a mentalidade  

judaico-cristã, a identidade cidadã.  

Na escola há uma classificação dos eventos sociais segundo sua ocorrência. Os 

eventos que fazem parte da rotina, do dia- a- dia, da vida, do currículo formal e os que 

estão situados fora da vida rotineira: as festas, os cerimoniais, as solenidades.  

Qual o papel e o significado dos ritos no contexto da escola?  

 Roberto da Matta nos ensina: festa é elemento conciliador, de mediação. Para 

analisar as festas na escola também é importante compreender as relações entre o 

sagrado e o profano, da formalidade e informalidade das festas na escola. 

O formal e o informal, sagrado e profano são pólos de um mesmo continuum. É 

como o espectro cromático onde não existe um ponto natural onde o vermelho torna-se 

alaranjado e assim sucessivamente. 

Durkheim nos ensina que a religião nasceu da percepção da existência de dois 

mundos: o profano e o sagrado. Neste sentido, sinaliza fortes laços entre festas e 

religiosidade, ou melhor, das estreitas ligações entre os ritos representativos e as 

recreações coletivas. Mas assinala a dificuldade de distinguir com precisão os limites 

entre os ritos religiosos e os recreativos. Claude Rivière os mesclam, definitivamente. E 

é de se crer que tenham razão. 

Para Mauss, elas servem para manter a coesão e reter as tradições. 
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Das Conclusões 

Hoje, qual o significado dessas manifestações tradicionais na escola? 

A diversidade e multiplicidade de formas de organização social brasileira estão 

na base edificada no modelo casa-grande e senzala onde a concepção católica tem uma 

forte expressão no arranjo de nossa sociedade colonial. 

Um dos mandamentos da lei da igreja determina: "guardar domingos e festas". e 

hoje, muitas de nossas festas são decretados pelo estado.aos poucos, a escola foi  se 

apropriando das festas basicamente controladas pela igreja e pelo estado. São na maioria 

festas do poder, da sociedade do direcionamento.. 

No período colonial, a parceria entre Igreja e Estado tornava as festas 

simultaneamente sagradas e profanas. Situação que não se modificou no período 

republicano, devido a forte influência da igreja até nossos dias. E, nelas, o sagrado e 

profano,o popular e o erudito não estão claramente estabelecidos.  

A literatura dos viajantes aponta para o constante festejar brasileiro de caráter 

essencialmente religioso. Mas estas festas, na maior parte das vezes não nascem no 

Brasil. Foram transplantadas pelos colonizadores invasores do período colonial, que 

fizeram delas entre outros, instrumento de inserção dos portugueses, catequização dos 

índios e negros tornando a vida menos difícil num lugar estranho. Aos poucos, foram 

acrescentando novas simbologias às festas, estas foram enriquecidas e transformadas, 

constituindo novos modelos para a ação popular e organização coletiva. 

O calendário das festas coloniais procurava moldar a vida e os interesses das 

populações à aliança entre Igreja e Estado, interferindo nas formas de sociabilidade e de 

economia dos colonos. Contudo, ao mesmo tempo que era imposta, a festa criava, ou 

não conseguia evitar, brechas que ensejavam a transformação e/ou a resistência dos 

grupos diversos. Via de regra, o Estado obrigava o povo à reciprocidade, como é 

característico de todo ritual ou fato social total. 

Festa é Fato Social Total. E o Estado mantenedor, também hoje, obriga a escola 

à reciprocidade. Ou por decreto, ou através da nota.  
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Mas, ainda que imposta, a festa pode significar resistência e  

transformação.Mesmo porque, a festa é elemento de socialização, de identificação. É 

recreação. E para Durkheim, não há divertimento onda não há ecos de vida séria. É 

sobretudo expressão de religiosidade. E assim como na religião, nela, o indivíduo 

desaparece no grupo e passa a ser dominado pelo coletivo.  

Nas festas, a realidade adquire outra dimensão, a do movimento, da alegria,e, 

sobretudo, da mistura dos códigos e das pessoas, criando um mundo virtual, onde os 

participantes experimentam um conjunto de emoções, de vivências, que favorecem o 

sentimento de participar de um corpo coletivo (Duvignaud; 1983). 

Neste raciocínio, vale a pena lembrar da lição de Mauss: “As festas não são 

coletivas apenas porque uma pluralidade de indivíduos reunidos delas participa, mas 

porque são atividades do grupo e porque é o grupo que elas exprimem” (1974, p. 295). 

Embora a festa opere inversões do cotidiano, propiciando a alegria e o prazer, 

ela é, antes de qualquer coisa, o espaço social privilegiado de reuniões das diferenças, 

isto é, como espaço de figurações sociais, de assembléia coletiva e de sociabilidade, que 

opera ligações especiais.  

Festa não é alienação perda de tempo ou irresponsabilidade. A festa na escola, 

além de ser uma linguagem capaz de expressar simultaneamente múltiplos planos 

simbólicos é, ainda uma mediação capaz de tornar mais compreensíveis as contradições 

sociais ou as dificuldades do grupo. Ela representa importante papel na construção da 

sociedade em geral e por inferência, da sociabilidade da comunidade escolar. Pode ser 

entendida como válvula de escape, revolta ritualizada, território de símbolos que 

anunciam a insatisfação social ou expressão viva de uma utopia, onde as regras são 

feitas pelos atores, que acumulam e repartem suas riquezas, tempo e lugar onde eles 

reiteram sua intimidade com os deuses e santos, expressa nas danças, comidas e 

homenagens que são feitas para eles. Pode ser também momento de resistência à 

opressão cultural e social ou mesmo de catarse. Ou pode ser também um momento de 

afirmação cultural em relação às relações mais afetivas do grupo.Os recursos festivos 

são uma válvula de segurança que equilibra continuamente a transformação do sistema. 
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A festa possibilita aos grupos sociais o confronto de prestígio e rivalidades, a 

exaltação de posição e valores, de privilégios e poderes. O indivíduo e o grupo familiar 

afirmam, com sua participação nas festas públicas, seu lugar na cidade, na sociedade 

política e por inferência, na escola. 

As teorias educacionais pouco traduziram seu significado. A festa é inserida no 

currículo escolar como conteúdo a ser aprendido, apreendido. Conteúdo a ser 

trabalhado. Porém, é conteúdo fetichizado. Conteúdo vivo que ano após ano, em 

circularidade, extrapola as grades curriculares, as salas de aula e os muros da escola. 

E pode ser entendida também como um modo de ação coletiva que pode 

responder à necessidade de superação das dificuldades dos grupos sociais. A festa, para 

Rita Amaral, não é apenas um fenômeno social, mas uma linguagem, um fundamento de 

comunicação, “uma das expressões mais completas e perfeitas das utopias humana de 

igualdade, liberdade e fraternidade.”  

Daí a importância da festa, pois as tradições, sejam religiosas ou cívicas, não se 

exprimem apenas em palavras, mas também em gestos e ações coletivas. Interpretá-las é 

um assunto importante e delicado. 

A área de educação não deveria eximir-se da responsabilidade de entender a 

festa como um elemento político, recreativo e estético. E complementa-se: religioso. 

Mas ensaiamos os primeiros passos uma vez que a LDB aponta para tais fundamentos, 

onde a estética da sensibilidade é que estimula a criatividade e o espírito inventivo, bem 

como  a afetividade. (MEC, 78 - PCN - Ensino Médio, p.75). 

Em relação às datas comemorativas, pode ser um exercício que implica 

sensibilidade e escuta de muitas articulações pois como diz Michel de Certeau “a festa 

não se reduz aos registros e aos restos que ela deixa”(CERTEAU,1995,p.243) 

Enfim, ela transporta um conjunto de práticas, tendências, símbolos, 

significados, e toda uma ideologia da organização escolar e social e religiosa.  

Não só a estrutura católica, da casa grande e senzala está presente na escola, há 

expressões de outros tipos de manifestações religiosas oficiais e não oficiais de 

religiosidade. Segundo Claude Rivière, trata-se dos rituais profanos. Thales de Azevedo 

a chama de Religião Civil, que promove dias litúrgicos e dias santificados. 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 25 

“A Religião Civil não são somente idéias e normas(...)tem a função de 
alimentar o senso de unidade entre os membros das coletividades e de 
atribuir vitalidade às crenças e às doutrinas. A dramatização dos 
símbolos e das místicas em palavras, gestos, em rituais, a reiteração 
constante dessas encenações e a renovação dos mesmos para 
diferentes auditórios atuam como meios de comunicação 
indispensáveis à consolidação dos grupos. Em outras palavras, 
traduzindo símbolos, intensificando sentimentos comuns, estimulando 
as emoções em torno de determinados valores, os ritos promovem a 
consciência social e fazem internalizar as ideologias e místicas 
estatais.”(AZEVEDO,1981,p.113) 

 

Para Claude Rivière, as festas cívicas, revolucionárias, é com certeza 

 “o espelho da sociedade, mas de uma sociedade que se afirma nova e 
oposta ao catolicismo e ao mesmo tempo recupera muito de seus 
traços, a tal ponto que o exame dos cultos cívicos faz ressaltar um 
notável sincretismo de elementos na sua maior parte embebidos nos 
ritos católicos, mas também na cultura antiga, nas posturas maçônicas 
e nas festas rurais arcaicas.”(RIVIÈRE,1989,p.64) 

 

Juntamente com Rivière, podemos dizer que a festa na escola é ao mesmo tempo 

religiosa e cívica, ritualista sem fervor e coercitiva.  E desde Durkheim sabe-se bem que 

o coletivo é coercitivo, que o religioso é coletivo.  

Festas, para alguns, são alienantes, uma maneira de mascarar tensões existentes 

na escola, funcionando como ópio e ócio, como nos ensinou  Marx. 

Sobre a religião como ópio do povo, Marx nos ensinou mais que isso na famosa 

passagem da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel: É também o “suspiro da criatura 

oprimida. Coração de um mundo sem coração.” 

Devido sua construção teórica materialista, sua concepção relativa à religião é 

crítica mas, aos olhos do Prof. Cândido Procópio Ferreira de Camargo, 

 “ é aí que o pensamento de Marx oferece a possibilidade de pensar 
positivamente a religião: esta não apenas exprime e legitima um 
mundo de exploradores e explorados mas exprime também, com o 
conceito de Deus e os conceitos conexos de sua perfeição e de nossa 
perfectibilidade, o protesto da criatura oprimida contra a miséria 
real...Neste sentido, é uma consciência de protesto, de crítica. De 
utopia.”(PIERUCCI e PRANDI, 1996, p.13-14) 
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Em seu trabalho sobre festas, “Festa à Brasileira: Sentidos do festejar no país 

que não é sério” a antropóloga Rita do Amaral  ensina que a festa é lúdica, transgressora 

e utópica. Que festas são conciliadoras, mediadoras, um meio de diminuir  tensões 

existentes na escola ou inerentes à diversidade étnica e às distinções sociais do país.  

A festa é elemento de re-ligação, o fio de Ariadne que nos conduz ao ponto de 

partida. 
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