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Objetivo:  APRESENTAR  A  DINÂMICA  DE  CONSTRUÇÃO  DOS  RITOS  E 
APROFUNDAR AS FESTAS DE ALGUMAS RELIGIOSAS. 

Resumo:  No modo  geral  entende-se  o  rito  como um sistema cultural  e  religioso  de 

comunicação simbólica, elaborado com certas sequencias ordenadas e padronizadas de 

silêncio,  palavras  e  atos  normalmente  expressos  por  múltiplos  meios  que  possuem 

conteúdos variados.  A noção de rito veio a se tornar uma categoria de análise no século 

XIX no âmbito da antropologia e da ciência da religião devido às inúmeras pesquisas de 

campo  realizadas  pelos  antropólogos  em  diversos  continentes.   Enquanto  as  festas 

religiosas  são  as  celebrações  ritualísticas  para  comemorar  numa forma grandiosa  os 

eventos  importantes,  as  datas  comemorativas  e  também alguns mitos.  Neste  sentido 

observamos uma íntima relação entre os ritos e festas. 

Este trabalho visa a apresentar em primeiro lugar um olhar antropológico sobre os 

ritos,  tentando compreender as causas de suas origens,  seu desenvolvimento e suas 

práticas  desde os  tempos antigos até  aos tempos contemporâneos.  Em um segundo 

momento pretende-se apresentar as festas religiosas e os significados elas transmitem 

aos  seus  adeptos.  Por  fim,  o  trabalho  visa  abordar  alguns  ritos  específicos  e  festas 
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comemorativas de algumas tradições religiosas focando sua contribuição para o contexto 

atual do Ensino Religioso. 
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ANTROPOLOGIA. 

Referências: 

DURKHEIM, Emile. As Formas Elementares da Vida Religiosa: o sistema totêmico na 
Austrália. Tradução de Joaquim Pereira Neto.  São Paulo: Edições Paulinas,  1989. 
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e 
Científicos, 1989. 
ALVES,  Luiz  Alberto  Sousa.  Cultura  Religiosa:  caminhos  para  a  construção  do  
conhecimento.  Editora IBPEX, Curitiba, 2009. 

AMALADOSS, M. Rumo à Plenitude: Em busca de uma espiritualidade integral. São 

Paulo: Edições Loyola, 1997.   


