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"Histórias são contadas, numa narrativa de tempos e sentidos. Fios que ajudam a tecer e moldar nossa "imagem 

e semelhança". Nossas diferenças, marcas, representações e intricadas relações. As festas marcam o tempo. O eco das 

vozes arrastam pessoas, temas e lugares. Memória, esquecimento, perdão vão sendo recortados na moldura da festa. 

Diligência de busca e procura. "Relembramentos" da vida. De vidas. Entre a dureza do presente e o sonho de um 

futuro melhor, as festas ajudam a entender os arranjos do sentir, do viver e do agir".1[1] 

  

A festa em todos os seus múltiplos sentidos faz parte da vida do povo brasileiro. É uma prática que tem se 

firmado no país desde os tempos do Brasil-Colônia. Brandão2[2]  em seus estudos sobre festas e religiosidade popular, 

afirma-nos que os vários sentidos assumidos pela festa na vida dos brasileiros é fruto da mistura de raças, que calçou 

hábitos, costumes, crenças e religiosidade cuja dimensão e apropriação destes dimensionaram seu sentido e  

entrelaçaram vida e festa ao cotidiano dos sujeitos. 

Essas interferências acabaram constituindo no país, um cenário diversificado de práticas e representações que 

expressam sentidos variados de viver, participar, e festejar  assumidos pelos sujeitos no convívio social, mediante as 

diferentes incorporações culturais à  vida da população. 

Diante disso, podemos perceber que tais interferências se acentuaram entre o povo brasileiro a partir do século 

XIX, momento em que a igreja católica procurava modificar o campo de ação e atuação da igreja na vida dos sujeitos.   

As missas enquanto prática constante na vida da maioria da população, não cativavam os fiéis e se efetivavam num 

ambiente pesado e de uma introspecção religiosa baseada no Latim, onde os fiéis não viam sentido em celebrar e nem 

tão pouco em participar efetivamente das missas nas igrejas.  

Dessa maneira, as incorporações das festas às práticas religiosas nem sempre foram aceitas pela grande maioria 

dos párocos, responsáveis pelas igrejas, pois devido a sua cultura, não conseguiam entender o significado de celebrar 

com festas, determinados ritos ou cerimônias populares, as práticas do catolicismo romano. Mesmo assim, verificando a 

resistência de grande parte da população e a dificuldade de se fazer presente entre as diferentes classes sociais, 

resolveram aceitar a incorporação da festa às celebrações católicas como também incentivar a construção de capelas e 

altares nas fazendas como forma de levar o sentido religioso católico as famílias dos fazendeiros que não tinham acesso 

as celebrações nas igrejas, construídas nas vilas e cidades. 

Nessa perspectiva as celebrações festivas/devocionais tornaram-se uma prática comum e criar momentos de 

celebração e regozijo que expressassem sentimentos, momentos vividos ou de introspecção sentimental, que 

aproximassem os sujeitos, amenizando suas diferenças ou, possibilitando-os sentir-se mais integrado ao grupo social, já 

que muitas das vezes podiam realizar suas rezas nas capelas das fazendas, com ou sem a presença de um padre e essas 

celebrações eram sempre seguidas de festividades o que também vai ser incorporado às celebrações das igrejas nas 

cidades. A reza e a festa eram o que davam sentido a reunião de pessoas para cultuar o santo de sua devoção e rezar em 

sua homenagem. 

                                                 
1[1] PASSOS, Mauro. A festa na vida - significados e imagens. Petrópolis:Vozes, 2001. p.9-10. 
2[2] BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O Divino, o Santo e a Senhora. Rio de janeiro: Funarte, 1978. 
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Essa associação entre festa e devoção acabou contribuindo para que a festa tornasse um acontecimento coletivo, 

de aproximação das pessoas, independentes de suas condições sociais, econômicas, ideologias ou nível cultural, pois 

viver passou a ser uma forma de festejar a vida. Sendo assim, a festa assume expressão de vida. 

Tanto é expressão de vida que muitos estudiosos atualmente, tem direcionado suas pesquisas para essa temática, 

no intuito de compreendê-la enquanto expressão viva da vida cotidiana, do trabalho, da fé e dos mistérios que se 

encontram nas entrelinhas da palavra festa. 

Dentro desse contexto, Perez3[3], nos leva a perceber que, realmente, a vida é uma festa,  tendo forte significado 

na vivência dos diferentes grupos sociais, pois num país como o Brasil que tem como característica ser uma sociedade 

“festeira”, o excesso de festas ou a falta delas pode ser sentida, já que vivenciamos várias festas no nosso contexto 

diário como o carnaval, o futebol, a Páscoa, o Natal.  

E por que não, aqui acrescentar, as festas de santo, vivenciadas pelos indivíduos nas diferentes regiões do país, 

assumindo múltiplos sentidos e dramaticidade que re-atualizam essas festas trazendo para o presente aquilo que para 

muitos havia se perdido no tempo, cujas formas de expressão popular representam o que de mais peculiar se tem entre 

os brasileiros que é a religiosidade, uma mistura de ações, situações e visões do sagrado na vida, na alma e no 

sentimento daqueles que vivem, de fato, a festa como parte fundante de suas vidas. 

O sentido da festa, como bem sabemos, ultrapassa a simples comemoração, pois reforça laços afetivos e 

religiosos, transcende o homem comum a um plano superior daquele vivenciado no dia-a-dia, levando-o a perceber que 

a festa é muito mais do que uma diversão, mesmo que muitos a vejam simplesmente como divertimento deslocado do 

sentido maior que a festa assume com sua atualização. 

Quando Rita Amaral nos leva a perceber que toda festa é um ato coletivo, vislumbramos a necessidade de 

compreendermos a festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário da cidade de Catalão-GO-, também dentro desse 

prisma, pois ela apresenta características que a diferenciam e, ao mesmo tempo, aproximam dos diferentes conceitos 

atribuídos as festas brasileiras, já que expressa semelhanças e especificidades visíveis em seu contexto organizacional.  

         Nesse sentido, concordamos com a autora quando a mesma coloca que o tempo da festa também pode ser 

apontado como um princípio classificatório já que:  no limite tudo é festa durante o tempo da festa, o que faz dela um 

fato social total(...) É uma multiplicidade de relações de diversas naturezas(religiosas, econômicas, artísticas, lúdicas 

etc.). 

        Notamos então, que toda a dinâmica da festa representa e pode ser considerada uma prática social bastante 

antiga. Sempre foi utilizada com um sentido específico, podendo ser o da comemoração, o da adoração; aquele 

acontecimento que registra as marcas de um tempo e da história de um lugar ou de um grupo social. Dessa forma 

Almeida4[4] nos leva a perceber que viver a festa seria experimentá-la de forma intensa, contrastando violentamente 

com as preocupações da vida cotidiana. Já que na opinião de Jaime Almeida entre os sujeitos de menor poder aquisitivo, 

a festa estaria cedendo maior parte de suas antigas funções aos grandes meios de comunicação de massa, ao esporte, 

ao bar etc. enfim, a festa para os trabalhadores, estaria hoje sobretudo na conquista do lazer, no direito às férias 

remuneradas: realidade simplesmente impensável no passado maiôs ou menos longínquo em que os camponeses 

artesãos somente podiam romper a dura rotina de trabalho e de subalimentação na grande festa comunitária.(...). 

                                                 
3[3] PEREZ Léa Freitas. Antropologia das efervescências coletivas- Dionísio nos trópicos: festa 
religiosa e barroquização do mundo – Por uma antropologia das efervescências coletivas. IN: A Festa 
Na Vida – Significados e Imagens. São Paulo:Vozes, 2002. p. 15-58.p.16. 
4[4] ALMEIDA, Jaime. Todas as festa, a festa? IN: História no Plural; Brasília:UNB, 1994. p. 156 e 157. 
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           Existindo, então, essa intensidade, que margeia a festa e o cotidiano que, ao mesmo tempo em que parece 

unificar sujeitos, situações em torno de alguma comemoração, parece também levar ao rompimento desse cotidiano. 

Nesse sentido, impõe situações atípicas a vivência diária, como cultuar um santo, fazer uma promessa e cumpri-la, rezar 

ao pé do altar numa igreja ou em frente à imagem de algum santo, como também idolatrar heróis locais, entre tantos 

outros motivos ou impõe regras e limites aos sujeitos aos quais participam desses festejos que se diferem dos limites da 

vida real. 

 Mas, o espaço da festa tem um significado, para além da representação religiosa  aproximando os sujeitos, 

tornando-os cúmplices. A vida adquire sentidos indo além de uma rememoração do passado, e através de práticas rituais 

mantendo (re)tualizadas as práticas de seus antepassados. 

      A festa, enquanto comemoração coletiva, representa muito mais do que o simples cultuar ou rememorar o 

passado, contemplar imagens sacralizadas ou os mitos e heróis concebidos pela sociedade. Reflete a necessidade de 

manter viva, através das comemorações, a fala dos grupos sociais. Fala esta que faz com que a festa seja viva e 

atualizada nas diferentes formas de conceber e vivenciar as práticas sócio-culturais como acontece com os devotos de 

Nossa Senhora do Rosário – “os filhos do rosário”, que mantêm viva a tradição de celebrar e festejar a santa no mês de 

outubro, numa grande festa popular que mescla religiosidade popular, cultura afro-brasileira, sincretismo religioso, 

diversão entre tantos outros fatores. 

Sendo assim, o homem pode sentir a festa de diferentes maneiras, pois segundo nos aponta Almeida, a festa é 

uma destas regiões da experiência humana – tais como o sonho, o prazer, o jogo.5[5] Ou seja, a sua funcionalidade e a 

sua utilização dependem da forma como cada um concebe, recebe, interpreta, e busca um sentido para explicar as 

diferentes nuances assumida pelas comemorações e pelas festas no meio social. 

Tanto isso é presenciável que o próprio Almeida nos diz que: a festa revela, sempre – e apenas -, a capacidade 

que têm todos os grupos humanos de escapar de si mesmos e enfrentar uma diferença radical no encontro com o 

universo sem leis nem forma, que é a natureza na sua inocente simplicidade (...) a festa(verdadeira) seria ruptura, a 

descoberta de um universo onde a inexistência de regras é mais substanciosa do que a ultrapassagem das normas. 

      Diante das colocações do autor, é possível perceber que o sentido da festa ou do festar, se distancia da rotina 

da vida social dos sujeitos para se concretizar em momentos e situações específicos, rompendo com a normalidade, com 

a rotina diária. Incorporado, então, a essa necessidade, encaixa-se também as ideologias e os diferentes sentidos dados a 

festa, de acordo com o jogo de interesses estabelecidos no seu interior pelos que controlam a efetivação das 

comemorações num determinado espaço. 

      A festa do Rosário em Catalão-GO apresenta toda essa dinamicidade e multiplicidade de relações. Apresenta 

ainda, uma mistura de celebrações, espaços e momentos que são incorporados de diferentes maneiras pelos sujeitos, 

dentro da vida coletiva estabelecida. 

Dentro dessa perspectiva, podemos perceber que o sentido da palavra festa se agrega a visão ou a associação que 

cada sujeito tem ou faz dessa prática socialmente construída e vivenciada nos diferentes níveis da vida social.  

Diante disso, notamos nos depoimentos de alguns participantes da festa do Rosário em Catalão-GO, que ela 

representa para cada um, um jogo dinâmico de ações e atuações particulares e coletivas, de sentido diferenciado dentro 

da multiplicidade de relações contidas na festa, sejam elas religiosas, comemorativas, políticas, culturais, entre tantas 

outras. 
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Assim, quando Aparecida de Fátima Santiago6[6] nos leva a perceber que a festa expressa, na sua opinião, 

 um momento de diversão, (...) pois a cidade não tem muito atrativo, e o povo fica 
esperando outubro para podê festar e as crianças fica doida pra festa começá pra 
gente podê vim conferi as novidade(...)  Percebemos que o sentido festivo dado a 
festa, é o do lazer e do entretenimento,já que para a depoente, é o que de mais 
importante a festa representa.  

  

Na opinião dela, a cidade não tem muito atrativo no campo do lazer. Por isso, vê a festa ou aquele espaço onde 

ela se efetiva, como um espaço agregador de oportunidades de entretenimento popular, já que ali se podem observar 

pessoas, ter contato com as novidades e passar o tempo, tempo este de festa que supera o tempo diário do trabalho e das 

dificuldades cotidianas. Essa aglutinação de entretenimentos, faz com que o sentido sagrado da festa transcenda  as 

diferentes formas de lazer, destacando para os sujeitos como vivências festivas o lado profano da festa. Para Mircea 

Elíade7[7] a festa representa uma ruptura com o cotidiano, já que é uma passagem do profano para o sagrado, sendo 

também uma busca do tempo original que projeto os sujeitos a dimensão sagrada da vida. 

  Sendo assim, para Margarida Lemos8[8]: 

  

a festa faz parte da minha vida! Desde pequena eu participo... Hoje quando em 
venho aqui participá, primeiro eu vou até a igreja, rezo, faço meus pidido e depois 
dou umas voltinha pelo largo pra podê vê esse povão todo aqui. É muito bão vê 
esse povo todo festanu. 

  

Nos depoimentos de Margarida vemos a festa assumir sentidos distintos. Num primeiro momento, a festa acaba 

sendo sentida como sinônimo de vida, pois à medida que presencia a evolução da festa, se sente parte dela. Mas sentir-

se parte dela é também saber reconhecer a importância religiosa que ela assume na sua vida, unindo o festar ao rezar, 

pois quando faz seus pedidos ao santo protetor está tentando amenizar os problemas da vida diária, muitas vezes não 

superados na esfera material, mas amenizados no plano espiritual. E se esses problemas são amenizados, fica evidente 

também, que participar da diversão festiva, ajuda a encarar a vida cotidiana de forma menos árdua. 

Segundo Ecléa Bosi9[9], lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de 

hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. (...) A lembrança é um fato antigo, ela não é a 

mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa concepção 

alterou-se e, com ela, nossas idéias, nossos juízos de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado, no 

presente, exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista. 

Mesmo assim, se para as duas depoentes vir à festa, significa participar da parte festiva e religiosa de maneiras 

distintas, para o senhor João Martins de 78 anos de idade10[10], festar necessariamente é sinônimo de celebração 

religiosa. Celebrar o santo de sua devoção, agradecendo e rezando num templo ou frente a uma imagem representativa é 

o que mais aproxima o homem de Deus. O mesmo não consegue incorporar e nem tão pouco compreender o sentido da 

                                                 
6[6] depoimento colhido no mês de outubro de 2002, durante a festa em louvor a Nossa Senhora do 
Rosário, no largo onde se realiza a festa. A depoente é casada, 38 anos, do lar, moradora do bairro Nossa 
Senhora de Fátima em Catalão-GO. 
7[7] ELIADE, M. O Sagrado e o Profano: as essências das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 
79. 
8[8] Depoimento colhido na festa do ano de 2002. Margarida Lemos tem 58 anos de idade, lavadeira, 
moradora do bairro das Américas em Catalão-GO 
9[9] BOSI, Ecléa, Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos. São Paulo: Cia das Letras, 2000. p.43-
70. p.55 
10[10] depoimento colhido durante a festa do ano de 2001. O depoente é lavrador rural aposentado, 
morador do bairro São Francisco em Catalão-GO 
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festa para grande parte das pessoas, que não assumem ou incorporam ao ato de festar o sentido de devoção fervorosa 

que ele defende.  

Nas palavras do senhor João Martins: 

  

Eu num intendu o que esse povão vem fazê aqui todo dia; eles fica andano dum 
lado pro outro sem Pará. Eles isquece que essa festa aqui é uma festa em louvô a Virge du 
Rusário. A festa é dela e pra ela(...) Olha lá dentro da igreja, cadê que muitos desse povo 
vai lá, sentá, rezá, fazê suas oração... O povo só que sabê é de diversão. Fé mesmo é 
pocos que tem. E pra mim que já morei aqui perto do largo e passei minha mocidade 
vendo essa festa de perto, hoje eu fico sem intendê, o que esse povo vê na festa. Será que 
eles vê ela só como divertimento? Num sei! Só sei que pra mim ela é muito mais que isso... 
Eu tô aqui, mais vim pra rezá ! Praisso eu sempre venhu!(...) Tem muitos ai tamém que 
usa a festa pra se promovê. Eles fazi de conta que lembra do povo e fica andano no meio 
dels pegano na mão, cumprimentano mais depois... Esquece do povo e só lembra do 
bolso! 

  

O senhor João Martins questiona a dinâmica festa assumir, sob a ótica do festejar associado ao rezar, ao divertir. 

Entretanto, nota-se que a efetivação da festa se deu mediante ao jogo de interesses inseridos na sua realização 

aparecendo camuflados na forma como cada sujeito percebe a festa e tira proveito dela, já que ela é dinâmica. 

Entretanto o senhor João Martins rejeita as mudanças ocorridas ao longo dos anos em relação a festa. Isso ocorre pelo 

fato de que ele não consegue perceber que é a dinamicidade da festa que a mantém viva até os dias de hoje, onde o 

espaço sagrado da festa se mescla aos momentos profanos já que são interdependentes e constituem-se elementos 

imprescindíveis a manutenção desse acontecimento na cidade.    

 Para Bosi, a visão do senhor João Martins em relação  à festa  tem uma explicação evidente, pois para o velho, 

haveria uma necessidade premente, uma obrigação social, de lembrar do passado, pois o homem já afastado dos 

afazeres do cotidiano preserva mais a necessidade de trazer à tona as lembranças do passado, já que, há um momento em 

que o homem maduro deixa de ser um membro ativo da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu 

grupo: neste momento de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de lembrar. A de ser a memória 

da família, do grupo, da instituição, da sociedade.11[11] 

Cada sujeito, de acordo com suas convicções, percebe e sente a festa de forma distinta mas juntos formam o 

mosaico festivo que envolve celebrações rituais e festivas, lazer e diversão num mesmo espaço coletivamente 

construído e vivenciado.  

Se para alguns, festa é sinônimo de diversão; outros a têm como sinônimo de devoção ou apaziguamento de 

diferenças. Tudo isso, então, pode ser presenciado na festa em louvor a Virgem do Rosário na cidade de Catalão-Go, no 

início do mês de outubro. A festa é expressão dos excessos, das limitações, das visões e sensibilidades expostas pelos 

sujeitos que compõem o seu cenário, já que, a festa não é um mero produto da vida social, muito menos um simples 

fator de reprodução da ordem estabelecida pela via da inversão; ela é produção da vida como mais uma vez reforça 

Léa Freitas Perez. 

Viver dessa forma o cenário dinâmico da festa é procurar entender os condicionantes que movem a população de 

Catalão-GO, no mês de outubro a festejar Nossa Senhora do Rosário durante cerca de 10 dias de celebrações, 

construindo momentos que mesclam, num mesmo espaço, o lazer, o divertimento, a devoção, o comércio, os interesses 

sociais e políticos. Nesse mesmo ambiente temos o entrecruzar de práticas e representações onde os “filhos do rosário” 

pedem e (re) vivem a fé, a esperança, o divertimento, sabendo decifrar os vários mistérios do festar, do rezar e do viver. 

 

 
11[11] Idem  47. p. 63. 


