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RESUMO 

 

O Halloween é uma manifestação cultural estrangeira que vem tomando seu espaço 

no Brasil, principalmente nas escolas e no comércio. Inicialmente introduzida pelas 

escolas de inglês, vai se popularizando no país. Hoje, não só as escolas 

comemoram a data. As comemorações são carnavalizadas e por carnavalização se 

entende um desvio da manifestação cultural sobre o fato cultural, conforme o 

conceito teorizado por Bakhtin. Outro conceito importante para esta pesquisa é o 

multiculturalismo e suas relações com a educação. O objetivo desta dissertação é 

analisar estes conceitos e sua aplicabilidade à realidade manifestada num ambiente 

escolar. A pesquisa problematiza como se efetua esta carnavalização das 

comemorações segundo as percepções dos docentes e alunos de uma comunidade 

escolar tipicamente paulistana e apresenta a hipótese de que estas celebrações se 

dão a partir de elementos próprios da cultura nacional e com o processo de 

carnavalização das outras culturas. Para tanto, aborda os conceitos de 

carnavalização e ainda de multiculturalismo relacionados com a educação, 

especificamente, em escolas com o público infanto-juvenil.  

 

Palavras-chave: Halloween.Carnavalização. Comunidade escolar. Multiculturalismo. 

 



 

ABSTRACT 

 

Halloween is a foreign cultural manifestation that is taking place in Brazil, mainly in 

schools and in business. Initially introduced by English schools and little by little it is 

popularizing itself in the country. Today, not only the schools commemorate the date. 

The commemorations are carnivalization and for carnivalization we understand as a 

deviation of the cultural manifestation on the cultural fact, accordingly to the concept 

theorized by Bakhtin. Another important concept for this research is the 

multiculturalism and its relation with education. The goal of this paper is to analyze 

these concepts and its applicability to the reality manifested in a school atmosphere. 

The research makes use of this problem and sees how this carnivalization of the 

commemorations occurs  according to the teachers' and students’ perceptions in a  

community typically paulistana and  presents the hypothesis that these celebrations  

start with  elements peculiar to the national culture and with the process of 

carnivalization of other cultures. For that reason we deal with carnivalization and 

multiculturalism concepts related with the education specifically in schools with a 

juvenile public. 

 

Keywords: Halloween. Carnivalization. Community School. Multiculturalism.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação é fruto tanto da experiência adquirida por seu autor ao longo de oito 

anos no exercício da docência universitária, na área da Comunicação Social, como 

de seus quinze anos de trabalho na área de Propaganda e Publicidade. Também é o 

resultado de estudos e ocasiões indeléveis adquiridos e vivenciados durante o 

mestrado. Parte da simples observação de que, cada vez mais, há escolas e 

entidades aderindo às comemorações de festividades de Halloween no Brasil. Mas, 

há implicações atrás desta simples prática e, neste ponto, a pesquisa se depara com 

uma gama de ressignificações e aplicações específicas da maneira brasileira de se 

comemorar essas festividades. Ao estudar o Halloween apreende-se que celebrá-lo, 

no Brasil, não é apenas subproduto de campanhas publicitárias voltadas ao público 

infantil e adolescente, ou mesmo como tentativa de formar a opinião e introduzir 

marcas e produtos para a consolidação do consumo.  

De fato, tais comemorações sofrem o processo denominado carnavalização e, ainda, 

manifesta o que aqui é abordado sob o conceito de multiculturalismo. Entendendo-

se, como foco principal desta análise, a carnavalização, e é, aqui, abordada como 

um desvio da manifestação cultural sobre o fato cultural. Com isso, a pesquisa 

objetiva demonstrar prioritariamente tal fenômeno a partir de um estudo de caso em 

uma unidade escolar na capital paulista. 

Como seu foco secundário, a pesquisa constata que a publicidade vem 

influenciando o público infantil e adolescente de maneira intensiva. Com isso, 

reconhece a necessidade também de uma discussão sobre como estas crianças e 

adolescentes, impressionados pelas imagens publicitárias, tornaram-se alvo infalível 

das campanhas de consumo que as induzem às comemorações de Halloween. 

Considerando-se que a televisão e a publicidade são veículos transmissores de 

códigos de inclusão social, eles ajudam a determinar comportamentos e influenciam 

os costumes. Diante desse quadro, a pesquisa visa demonstrar que a introdução de 

comemorações e festividades, de festinhas como as do Halloween, são também 

subprodutos desse consumismo infantil e adolescente crescente. No entanto, 

focaliza principalmente que tal fato se dá a partir da carnavalização do Halloween. A 

seguir, uma das fotos tiradas na FECAP em meio à sua celebração de Halloween: 
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Foto 1. Comemoração do Halloween na FECAP, em 31.10.2006, na capital paulista. 
Fonte: Produzida pelo Autor 

 

É interessante considerar o grupo de adolescentes que freqüentam o Ensino Médio 

da escola regular e que compreendem a idade de 14 aos 18 anos, 

aproximadamente. Esse grupo está exposto aos meios de comunicação de massa 

(Internet, canais segmentados de comunicação como a TV por assinatura etc.) e 

constitui um segmento de consumidores importantes no mercado de consumo e na 

formação de opinião de marcas e produtos. A seguir, a foto ilustra este consumismo: 
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Foto 2. Gôndola de loja comercializando produtos alusivos ao Halloween.  
Fonte: Produzida pelo Autor. 

 

Nesse horizonte de observações, a dissertação compreende a forte influência que 

as imagens veiculadas na mídia televisiva exercem sobre os adolescentes, 

especialmente como formadoras de opinião e costumes. Não há como negar a 

influência que as imagens exercem nas pessoas hoje. Elas cercam e, por 

conseqüência, afetam quaisquer pessoas. Nos grandes centros urbanos, a 

percepção visual é saturada de imagens produzidas pela mídia. Em face desta 

realidade, o indivíduo mudou seus costumes e alterou seu comportamento. O hábito 

da leitura, por exemplo, foi sendo substituído pelo rádio, televisão e cinema. As 

imagens e sua influência permeiam a vida social trazendo o consumo, muitas vezes 

sem crítica. 

As comemorações de Halloween foram inicialmente veiculadas pelas escolas de 

idiomas. Partindo deste dado, questiona-se aqui se tal festividade tipicamente anglo-

americana ao se tornar gradativamente habitual no Brasil, foi conquistando espaço 

em detrimento do folclore nacional, muito mais rico e autóctone. Estaria fugindo à 

sabedoria popular – folclore – nacional e o consumismo teria aberto as portas para 

mais esta influência estrangeira? 
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O que aqui foi observado aponta a inexistência de traços de xenofobia, e a pesquisa 

visa ainda abordar se há alguma troca de valores, ou mesmo o esvaziamento das 

tradições ante o imediatismo a que o consumismo puro e simples teria levado os 

adolescentes numa megalópole como São Paulo. O que se observa, sobretudo, é 

que, no Brasil, há o desvio do foco original que trouxe a luz às festividades de 

Halloween. Portanto, analisa-se isto como o fenômeno de carnavalização que a 

pesquisa demonstra a partir de seus referenciais teóricos e das pesquisas que 

expressam a opinião de seus participantes. 

Compreende-se que há ainda estudos apontando que o meio em que se vive, tanto 

como as características fisiológicas, interfere na formação da personalidade do ser 

humano o qual não é passivo. Portanto, ambos têm um papel ativo na construção 

dos valores e de normas de conduta, conforme se inter-relacionam com o meio no 

qual se está inserido. Preocupa, portanto, a qualidade do meio em que os 

adolescentes vivem, entendendo esse meio como a escola, a família, enfim, todos 

que favorecem as relações sociais. Mas, estará a escola preparada para tal fato? 

Realmente a moralidade e a ética passaram a ser assuntos preocupantes para o 

meio educacional, o que se pode perceber na inclusão dos temas transversais 

apresentados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  

No entanto, também se pergunta: até que ponto essa preocupação chega realmente 

às salas de aula? Professores e professoras em seu dia-a-dia preocupam-se com a 

formação do sujeito ético, ou será que o conteúdo, métodos e técnicas continuam 

sendo relevantes nas relações de sala de aula, como outrora? Qual é o lugar 

reservado para o aperfeiçoamento moral dos sujeitos para que esses desenvolvam a 

idéia do bem? 

Aqui entram as questões que tangem ao interculturalismo e ao multiculturalismo. 

Num país de enorme diversidade étnica, os jovens se identificam com seus pares, 

suas tribos, seus grupos, suas turmas e manifestam tal pertencimento por meio de 

participações em festividades, uso de roupas que, por vezes, os identificam com 

este ou aquele estilo musical de sua preferência etc. Essas e outras questões 

perpassam essa discussão acerca do multiculturalismo e da educação. Isso se dá 

relacionando idéias que as justifiquem, porém, não com a pretensão de buscar 

certezas pedagógicas mas, sim, de oferecer um referencial teórico que leve à 
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reflexão sobre temas tão complexos. Pois, nunca se fez tão necessário, como no 

atual momento, a discussão sobre ética, multiculturalismo e educação. E, neste 

trabalho em nível de mestrado, tal enfoque será dado a partir da discussão da 

carnavalização das comemorações do Halloween em ambientes escolares e de suas 

possíveis conseqüências na formação familiar. 

 
DELIMITAÇÃO DO TEMA 
 

Para analisar a carnavalização das comemorações do Halloween em uma 

comunidade escolar paulistana, a partir da opinião de seus diferentes participantes, 

esta dissertação apresentada ao curso de Educação, Arte e História da Cultura, 

expõe seus enfoques que estruturam as duas seções. No primeiro capítulo 

apresenta-se o tema. No segundo capítulo, analisa-se o fenômeno Halloween desde 

suas origens até sua inserção no Brasil de forma “carnavalizada”. Em seguida 

abordar-se-á a carnavalização do Halloween como fator atual e presente na vida dos 

adolescentes brasileiros: o conceito de Bakhtin é explorado, bem como as suas 

implicações no contexto brasileiro e, especificamente, na escola que foi alvo da 

pesquisa. Sendo continuidade será aprofundado o conceito de multiculturalismo, sua 

relação com a educação, e sua relação com a carnavalização destas festividades 

advindas de outras culturas e aqui inseridas. Tal estrutura se presta para avaliar se 

as conseqüências desta carnavalização acarretam alteração de valores e costumes 

na formação destes adolescentes e jovens. 

E por fim, a conclusão. 
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Foto 3. Halloween na FECAP: pagode, brincadeiras e a carnavalização. 

 Fonte: Produzida pelo autor. 

 

JUSTIFICATIVAS 
 

O estudo demonstra sua relevância científica na medida em que pode enriquecer o 

conhecimento nas áreas da educação, arte e cultura, promovendo uma discussão 

aprofundada sobre a realidade oculta por trás de festinhas de Halloween e de todo o 

processo de carnavalização que tais comemorações sofrem. A relevância acadêmica 

se demonstra a partir desta análise do fenômeno denominado carnavalização, bem 

como do conceito de multiculturalismo que vem em seu bojo. 

A relevância social está no fato de poder estimular a discussão da busca de 

integração entre interesses multiculturais e interesses do bem comum. Também no 

sentido de ajudar na reflexão acerca de formação de costumes sociais pró-ativos e 

motivadores de desenvolvimento humano junto aos adolescentes e jovens, os 

futuros adultos produtivos. Pode ainda, oferecer subsídios interessantes sobre a 

maneira de carnavalização, bem como de reinterpretação de festividades, usos e 

costumes, campanhas publicitárias e imagens televisivas voltadas para os 

adolescentes, para aqueles educadores que trabalham junto à faixa etária de 14 aos 

18 anos, ou seja, o ensino médio.  

A contemporaneidade do assunto em questão se mostra nesta pesquisa sobre o 

fenômeno da carnavalização do Halloween no Brasil: o universo da socialização, por 
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meio da observação de adolescentes, objetivando verificar se estes adotam valores 

e comportam-se de forma a carnavalizar o Halloween neste país. 

 

OBJETIVO 
 

A curiosidade científica se dirige à busca de compreensão sobre o processo de 

carnavalização do Halloween junto ao público adolescente, mais especificamente, 

para avaliar se influi na formação de opinião e na formação de hábitos e costumes 

sociais. Pretende-se verificar se a carnavalização das festividades de Halloween 

contribui de forma favorável ou desfavorável para o desenvolvimento psicossocial 

dos adolescentes, na medida em que influencia a formação de costumes. No caso 

específico da carnavalização, pretende-se analisar com profundidade de que 

maneira se dá esse fenômeno, respeitando-se os conceitos de multiculturalismo em 

relação aos ambientes escolares. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA E SUA HIPÓTESE 

 

A pesquisa parte da seguinte questão norteadora: como se efetua a carnavalização 

das comemorações de Halloween em uma comunidade escolar sob a ótica de seus 

diferentes participantes? 

Como problema secundário, a pesquisa investigará acerca de gostos e interesses, 

modos de percepção (de si e do mundo que os rodeia), presença de formas de 

multiculturalismo, modos de pensamento e motivações dos adolescentes que 

elevam a intensidade da influência junto a este público. Para responder ao problema 

de pesquisa, a hipótese que se propõe é: 

• A carnavalização das comemorações do Halloween, em uma comunidade 
escolar paulistana, se dá a partir de elementos próprios e de valores culturais 
de folclore nacional. 
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No caso dessa hipótese de trabalho, como se dá em todas as hipóteses, a reflexão 

antecipa-se às evidências demonstradas, a idéia prejulga os fatos para que, na 

experimentação (ou testagem da hipótese) os fatos julguem se a hipótese é 

verdadeira ou não. Segundo Fachin (2001,) hipóteses dirigidas em cima de 

fenômenos, fatos ou objetos empiricamente observados, devem seguir suas etapas. 

Neste sentido, a hipótese deste trabalho atentará para as seguintes etapas: 

1. O estudo do fenômeno denominado carnavalização; 

2. A aplicabilidade desta carnavalização ao Halloween, em suas causas e 

efeitos repetidamente observados; 

3. As variações de condições em que se dá a celebração desta festividade 

nas escolas, a fim de verificar se a sua natureza permanece constante ou 

se as mudanças continuam as mesmas já observadas; 

4. Como se trata de fenômeno cujo acontecimento se passa com rapidez, a 

observação será mais bem elaborada com o uso de recursos materiais 

para registrá-lo (questionários, máquina fotográfica, filmadora etc.). 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS: 

 

Para verificar o fenômeno da carnavalização, entende-se que Bakhtin (1999) tem 

uma contribuição importante, visto que ele apresenta estudos interessantes sobre a 

cultura popular. Portanto, nesta análise são aqui utilizados os seus apontamentos. 

Na tentativa de seguir esta mesma linha de raciocínio e de compreensão da 

formação da cultura popular brasileira, também são empregadas para esta reflexão 

as percepções de Lévi-Strauss (2004), a partir de suas Mitológicas. Ainda na 

questão do mito, recorre-se também a Girardet (1987) e Barthes (1987), além de 

outras contribuições importantes. De fato, prioritariamente, apresenta-se o conceito 

de carnavalização segundo Bakhtin, entendendo que o seu conceito reflete a 

questão reveladora de um lugar de manifestação da miscigenação entre a cultura do 
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colonizador europeu medieval, com as outras culturas que participam da formação 

da sociedade brasileira, e as culturas africana e indígena. 

Utilizando uma interpretação muito pessoal e genérica, Bakhtin aborda o modo 

carnavalesco de representação do mundo como dialógico, ou seja, ele se manifesta 

em diálogo com os sentidos de um mundo oficial da Igreja e do Estado. Também se 

contrapõe a eles com seus próprios sentidos. Isso leva a refletir sobre o mundo 

organizado segunda a ordem do circunspeto. Mas, há também a ausência completa 

de qualquer ordem, ou talvez ainda a sua negação. Tal negação se expressa por 

intermédio do riso e da visão carnavalizada do mundo. 

Bakhtin analisa o riso e a visão carnavalesca do mundo que “[...] estão na base do 

grotesco, destroem a seriedade unilateral e as pretensões de significação 

incondicional e intemporal [...]”. Estes “[...] liberam a consciência, o pensamento e a 

imaginação humana, que ficam assim disponíveis para o desenvolvimento de novas 

possibilidades” (BAKHTIN, 1999, p. 43). Estabelece-se então uma ordem como 

regras bem definidas e se apresenta como uma discursividade monológica atuando 

sobre o mundo, no sentido da separação entre grupos. Tal ordem é negada pela 

visão carnavalesca do mundo. Em seu lugar se propõe outro modo de percepção - o 

modo dialógico - que instaura a desordem ou a não-ordem em seu lugar. 

Como elementos complementares desta análise, são considerados os elementos 

visuais de comunicação que estão presentes no cotidiano de adolescentes em idade 

escolar, por meio dos quadrinhos, da televisão, do videocassete, do DVD, dos 

outdoors etc., os quais estabelecem uma comunicação visual de massa ou 

entretenimento massificado. Sodré (2000, p. 51) observa que o fascínio do homem 

contemporâneo pela imagem atinge também os adolescentes, na medida em que 

eles se identificam com a imagem vista: 

Esse processo identificátorio tem nas crianças os seus melhores 
agentes. De fato, as observações sociopsicológicas têm localizado, 
na infância, uma facilidade toda especial para imitar os 
comportamentos e atitudes vistas no vídeo, como se a representação 
televisiva da presença física desencadeasse um processo 
equivalente ao efeito da presença real.  

Expostos aos vários códigos e convenções socioculturais de representação, as 

crianças e adolescentes vão reconhecendo-os: identificando, nomeando e 
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construindo uma compreensão para tudo, encontrando um sentido de maneira 

contextualizada aos conteúdos de sua experiência. É assim que a percepção irá se 

processando, não apenas sobre o reconhecimento das imagens, mas por intermédio 

da compreensão e da interpretação dessas imagens. Nesse sentido, o ato da 

imitação ou da repetição e da automatização, faz parte do processo de aquisição do 

conhecimento. Segundo Santaella (2001, p.15):  

O mundo das imagens se divide em dois domínios. O primeiro é o 
domínio das imagens como representações visuais: desenhos, 
pinturas, gravuras, fotografias e as imagens cinematográficas, 
televisivas. Imagens neste sentido são objetos materiais, signos que 
representam o nosso ambiente visual. O segundo é o domínio 
imaterial das imagens na nossa mente. Neste domínio, imagens 
aparecem como visões, fantasias, imaginações, esquemas modelos 
ou em geral, como representações mentais. Ambos os domínios não 
existem separados. 

Então, pode-se dizer que a criança passa a imitar o que vê, pois a imitação é um 

mecanismo humano e, sem se dar conta, empresta coisas do mundo, incorporando 

esse repertório, organizando uma representação do mundo dentro de si. Apropria-se 

dos conteúdos da mídia e, por meio da cópia das imagens que vê, as representa 

quer seja pelo desenho, quer seja pela expressão verbal etc. 

Portanto, a partir de um aprofundamento sobre a percepção infantil, pode-se chegar 

à compreensão do universo adolescente. Isso se mostra bastante enriquecedor. 

Possibilita uma fértil discussão sobre as influências midiáticas que essas crianças e 

adolescentes recebem, capazes de influenciar seu comportamento, chegando à 

determinação de costumes e introdução de hábitos sociais, como o próprio 

Halloween aqui focalizado e devidamente compreendido como passivo de um 

processo de carnavalização em suas comemorações. 

Os conceitos de multiculturalismo também são aqui empregados sob a ótica de 

teóricos como: Marisa Vorraber Costa, Alfredo Veiga-Netto, Holgonsi Soares 

Siqueira, Lúcia Santaella, Antônio Flávio Barbosa Moreira e Elisabete Garbin, posto 

que não apenas analisam com profundidade o multiculturalismo, como ainda o 

relacionam com a educação e com as suas manifestações em ambientes escolares, 

convergindo para o foco desta dissertação.  
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METODOLOGIA 

 

Os caminhos metodológicos são de grande importância, pois garantem a validade do 

estudo no sentido de encontrar formas para atender os objetivos que tal estudo se 

propõe. Dado o caráter investigatório para o estudo do problema, a pesquisa a ser 

utilizada será do tipo exploratória: 

A pesquisa exploratória é usada quando se busca um entendimento 
sobre a natureza geral de um problema [...] Os métodos são muito 
flexíveis, não estruturados e qualitativos, para que o pesquisador 
comece seu estudo sem preconcepções sobre aquilo que será 
encontrado. (AAKER et al., 2004, p. 94) 

Os participantes da pesquisa exploratória foram 60 adolescentes, na faixa etária dos 

14 aos 18 anos de idade, estudantes do Ensino Médio da FECAP - Fundação 

Educacional Álvares Penteado - convidados a responder aos questionários 

elaborados para este fim. Também foram entrevistados, por intermédio de outro 

formulário próprio, vinte docentes desta mesma instituição de ensino, na região 

central da capital paulista, incluindo entre eles a diretora e o coordenador de curso.  

A FECAP é uma típica escola particular paulistana, freqüentada por alunos da classe 

social A e B, com mensalidades em torno de R$ 700,00. Dos 60 alunos 

entrevistados, 32 eram rapazes e 28 moças. Foram entrevistados numa primeira 

ocasião, exatamente na celebração do Halloween em 31 de Outubro de 2006. Numa 

segunda ocasião, em junho de 2007, outros 10 professores foram entrevistados, 

numa pesquisa de aprofundamento, juntamente com 11 alunos.  
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Foto 4. Escola onde as pesquisas foram realizadas.  
Fonte: Produzida pelo autor 
 

 

Foto 5. Alunos “carnavalizando” o Halloween em 31/10/2006. 
Fonte: Produzida pelo autor. 
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O foco se encontra nas comemorações de Halloween segundo a opinião destes 

participantes e na coleta de dados para análise e interpretação nesta dissertação. 

Como instrumentos para esta coleta dos dados foram elaboradas duas formas de 

entrevista: uma com os alunos do Ensino Médio e outra com seus professores. Os 

questionários continham perguntas específicas acerca dos valores, motivos, idéias, 

interesses etc. suscitados pelas comemorações do Halloween. Tangendo a questão 

cultural, foram direcionadas questões acerca de festas populares e preferências. 

Também contêm perguntas que podem esclarecer comportamentos das pessoas 

entrevistadas e sobre o seu conhecimento e participações em festas de Halloween. 

Tais questionários constam dos anexos desta dissertação, em seus elementos pós-

textuais. A seguir duas fotos ilustram o local das pesquisas. 
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2 ORIGENS DO HALLOWEEN E SUA INSERÇÃO CARNAVALIZADA NO BRASIL 

 
Uma celebração com participação infanto-juvenil. Apenas isso? Quais os meandros 

destas festividades que levaram à consecução desta dissertação de mestrado? Num 

esforço inicial a pesquisa abordou primeiramente as origens e depois os 

desdobramentos deste objeto de estudo: o Halloween e sua inserção no Brasil. No 

capítulo seguinte serão abordadas questões teóricas acerca da carnavalização 

destas festividades de antiga procedência. Hoje as crianças celebram o Halloween 

ao redor do planeta na noite de 31 de outubro. Saem de casa com fantasias 

macabras e batem de porta em porta falando: “gostosura ou travessura?” Os 

vizinhos devem dar doces se não as crianças pregarão peças neles. 

 

 

Foto 6. Menina e o Jack O’lantern, figura típica de Halloween.  
Fonte: Getty Images (2007). 

O Halloween, Sobretudo, é um grande negócio nos EUA onde as pessoas gastam 

cerca de US$ 7 bilhões de dólares a cada ano em produtos relacionados ao feriado. 

Parques, como a Disney, têm festivais que duram uma semana inteira, e há também 

os desfiles ou paradas nas grandes cidades. A parada de New York Village atrai dois 

milhões de pessoas às ruas, muitas das quais usam fantasias extraordinárias. A 

tradição é maior nos EUA, mas o interesse tem crescido na Inglaterra e Europa. 
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Há a histórica conexão celta, uma vez que o Halloween se originou do Ano Novo 

celta. No calendário celta, o dia 31 de outubro era Samhain, um festival pagão. Há 

ainda outras versões para o Samhain, como se verá mais adiante. Os celtas 

acreditavam que os espíritos iriam possuir os vivos, então deixavam comida na porta 

para os bons e se fantasiavam para espantar os maus. Seus sacerdotes, os druidas, 

lideravam as pessoas até as florestas onde elas faziam fogueiras e sacrificavam 

seus bodes. Quando só restavam brasas, cada um colocava uma brasa dentro de 

um nabo entalhado. Levavam esta brasa para acender suas lareiras em casa 

durante o rigoroso inverno e acreditavam que isto afastava os espíritos malignos. 

Na idade Média, os católicos romanos estabeleceram o dia 1º de novembro como o 

Dia de Todos os Santos. Havia desfiles e as pessoas davam comida ou o “soul 

cakes” (bolo das almas) para os pobres. O nome do festival vem de “Hallow” que 

quer dizer santo e de “even” que, como “eve”, significa “véspera”. Literalmente é a 

“véspera de todos os santos”. No século XIX, os imigrantes escoceses e irlandeses 

levaram sua tradição à América do Norte. Como lá era difícil encontrar nabos, 

usaram as morangas para fazer as lanternas (KINDRA, 1973). 

O Dia de Todos os Santos ou All Hallows’ Day, comemorado no dia 1º de Novembro, 

de acordo com a cultura pagã, começa no pôr do sol do dia anterior. Trata-se de um 

festival dos mortos. O Papa Bonifácio VII o transformou, no século VII, em uma 

celebração para todos os santos e mártires conhecidos e desconhecidos da Igreja 

Católica. Era originalmente celebrado no dia 13 de maio, mas a data foi mudada por 

Gregório II, no século XVIII. O Dia de Todos os Santos é seguido pelo Dia dos 

Finados, um dia em que se intercede pelas almas mortas que ainda não foram 

purificadas suficientemente, na crença de que as orações dos vivos os ajudariam. 

Iniciou-se como um memorial e, ao contrário do Dia de Todos os Santos, o Dia de 

Finados foi abolido pela igreja na Inglaterra, apesar de ser reconhecida 

informalmente por muitos protestantes. Sendo assim, os dois dias foram combinados 

em uma única tradição secular moderna (KINDRA, 1973). Mumificação, travessuras, 

fogueiras, decoração de túmulos, crenças no retorno de fantasmas e almas mortas, 

adivinhação do futuro e jogos ritualísticos estão associados com as vésperas dos 

dias 1º e 2 de novembro, nos Estados Unidos. 
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Foto 7. Criança brincando o Halloween.  
Fonte: Getty Images (2007). 

 

2.1 Histórico do Halloween e sua Relação com a Educação e Cultura 
Brasileiras 

 

Há um salto entre o Halloween e as suas origens num antigo festival celta e, 

modernamente, o festival que se tornou um recurso publicitário norte-americano. O 

antigo festival de agricultura celta depois se associou com a noite anterior, ao festival 

cristão de Todos os Santos (1º de novembro). Ganhou força nos Estados Unidos no 

século 20, sendo celebrado com rostos esculpidos em abóboras e crianças vestidas 

de fantasmas, exigindo “doces ou travessuras” de quem encontravam pela frente. A 

celebração se iniciou com aqueles antigos habitantes da Europa Oriental, Ocidental 

e parte da Ásia Menor, conduzidas pelos druidas, sacerdotes pagãos adoradores 

das árvores, especialmente do carvalho, e que acreditavam na imortalidade da alma. 

Para eles a alma se introduzia em outro indivíduo ao abandonar um corpo, mas, em 

31 de outubro, voltava para seu antigo lar para pedir comida a seus moradores, que 

estavam obrigados a fazer provisão para ela. O ano celta se encerrava nesta data, 

coincidindo com o início do outono, cuja característica principal é a queda das 

folhas. Para os druidas significava o fim da morte ou iniciação de uma nova vida. 

Este ensino se propagou junto com a adoração a seu deus Samhain, o "senhor da 

morte", a quem invocavam neste dia, para consultá-lo sobre o futuro, saúde, 
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prosperidade, morte etc. Os povos celtas se cristianizaram, mas nem todos 

renunciaram aos seus antigos costumes pagãos. A coincidência cronológica da festa 

pagã com a festa cristã de todos os santos (1º de novembro) e a dos Finados (2 de 

novembro) fizeram com que se mesclassem os costumes cristãos e pagãos. 

 

Foto 8. Máscara usada durante as festividades de Halloween.  
Fonte: Getty images (2007) 

 

Nos EUA, foram os imigrantes irlandeses que introduziram o Halloween, tornando-se 

parte do folclore popular daquele país. Foram acrescentados diversos elementos 

pagãos tirados dos diferentes grupos de imigrantes, como a crença em bruxas, 

fantasmas, duendes, Drácula e outros monstros. Dos EUA propagou-se por todo 

mundo. Na noite de 31 de outubro, nos países de cultura anglo-saxã ou de herança 

celta, celebra-se às vésperas do Dia de Todos os Santos. Toda a cenografia que 

antes recordava os mortos e a chegada do Evangelho às almas do purgatório se 

converteu em uma salada mental à qual não faltam as crenças em bruxas, 

fantasmas e coisas similares. Diversas tradições se uniram, mesclaram-se e se 

influíram mutuamente no começo do mês de novembro, nas culturas dos países 

ocidentais. Na Ásia e na África, o culto aos antepassados e aos mortos tem fortes 

raízes, mas não está tão ligado a uma data concreta. 
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Foto 9. Abóbora transformada em Jack O’lantern.  
Fonte: Getty Images (2007). 

 

Entre os novos costumes acrescentados, diferindo de Kindra (1973), há os que 

apontam o costume de usar abóboras como tendo sua origem nos países 

escandinavos. Em seguida retornou à Europa e ao resto da América, graças à 

colonização cultural de seus meios de comunicação e aos seriados e filmes 

importados. Nos últimos anos, se tornou uma “onda” entre os adolescentes 

mediterrâneos e latino-americanos que esquecem suas próprias e ricas tradições 

para adotar a oca abóbora iluminada. No Hallowe'em (de All hallow's eve), ou 

literalmente, “à véspera de todos os santos”, os meninos se disfarçam para pedir 

doces de casa em casa, também levam uma abóbora oca, com incisões em forma 

de caveira, com uma vela dentro. Quando os donos das casas abrem as suas 

portas, eles gritam "trick or treat" (doces ou travessuras). Quem não der uma 

espécie de recompensa, em doces, guloseimas ou dinheiro, será alvo de 

“travessuras”. Uma antiga lenda irlandesa narra que a abóbora iluminada seria a 

cara de Jack O’lantern que, na noite de todos os santos, convidou o diabo a beber 

em sua casa, fingindo-se um bom cristão. Como era um homem devasso, acabou no 

inferno. No sul dos Estados Unidos, a tradição católica foi levada por espanhóis e 

portugueses e se mesclou de forma diferente e de acordo com cada país americano, 

misturando os ritos locais pré-coloniais e o folclore do lugar. Porém, em todas estas 

representações, ritos e lembranças, resiste o desejo inconsciente e pagão de 

exorcizar o medo à morte, subtraindo a sua angústia. O mito antigo do retorno dos 
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mortos converteu-se hoje em fantasmas ou Dráculas, com efeitos especiais nos 

filmes de terror. 

A atual cultura de consumo propicia e aproveita todas as oportunidades para fazer 

negócios. A indústria cinematográfica de Hollywood contribuiu para a difusão do 

Halloween com filmes repletos de violência cenográfica, nos quais os assassinatos 

criam no espectador um estado mórbido de angústia e ansiedade. São filmes 

bastante vistos por adolescentes e crianças, criando neles o medo e uma idéia 

errônea da realidade. Mas, antes de tudo o Halloween é um grande negócio. 

Máscaras, disfarces, doces, maquiagem e demais artigos necessários são o motor 

mais que suficiente para fomentar o "consumo do terror". Além disso, favorece a 

imitação dos costumes norte-americanos como vindos de um país “superior”. 

Como depende do ponto de vista dos que o adotam, após uma breve aparição, já 

está agonizando na França, conforme a mídia francesa afirmou recentemente: “O 

Halloween está praticamente enterrado”. 1 O jornal Le Monde atribuiu o fim do 

festival a uma “reação cultural ligada ao aumento do antiamericanismo na França". 

Naquele país, até mesmo um grupo denominado “Non a Halloween” foi criado para 

lutar contra a festa, vista como uma intrusão instigada por interesses puramente 

comerciais. “Agora já não há mais motivo para a existência do grupo” declarou a 

Revue Reuters Arnaud Guyot-Jeannin, dirigente do grupo: “O Halloween era um 

golpe publicitário visando especialmente às crianças. É um grande festival de 

consumismo na venda de fantasias, máscaras e brinquedos e não poderia durar 

para sempre” (Ibid.). A festividade foi introduzida na França durante os anos 1990, 

provocou forte oposição de cidadãos que a taxaram de artificial e comercial, e o 

festival nunca chegou a decolar no país. 

Inicialmente veiculadas pelas escolas de idiomas, a festividade tipicamente anglo-

americana vem tornando-se gradativamente habitual no Brasil, em detrimento do 

folclore nacional, muito mais rico, além de ser autóctone. Fugindo à sabedoria 

popular (folclore) nacional, o consumismo abre portas para mais esta influência 

estrangeira. Sem quaisquer traços de xenofobia, observa-se aqui a troca de valores, 

                                                 
1 IMPRENSA FRANCESA declara que o Halloween acabou... Viva o saci! Disponível em: 
http://www.elenara.com.br/versao2.0/consulta_posts.php?id=1343. Acesso em 11 Dez. 2006. 
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o esvaziamento das tradições e o imediatismo a que o consumismo puro e simples 

tem levado os adolescentes numa megalópole como São Paulo. 

 

Foto 10. Típicas escolas de Inglês que introduziram o Halloween no Brasil.  
Fonte: Produzida pelo autor. 
 

   
Foto 11. Celebrações de Halloween envolvendo alunos do Mackenzie. 
Fonte: Produzida pelo autor. 
 

Estudos apontam que tanto o meio em que se vive como as características 

fisiológicas interferem na formação da personalidade do ser humano, o qual não é 

passivo. Portanto, tem um papel ativo na construção dos valores e de normas de 

conduta, conforme se inter-relaciona com o meio no qual está inserido. Preocupa, 

portanto, a qualidade do meio em que os adolescentes vivem, entendendo esse 

meio como a escola, a família, enfim, todos que favorecem as relações sociais. 

Essas e outras questões perpassam a discussão, relacionando idéias que as 

justifiquem, porém, não com a pretensão de buscar certezas pedagógicas mas, sim, 

oferecer um referencial teórico que leve à reflexão de temas tão complexos. Tal 

enfoque se dá a partir da discussão das comemorações do Halloween no Brasil e de 

suas conseqüências na educação das crianças e adolescentes. 
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2.2 O Halloween e suas Peculiaridades 
 

Há canções e brincadeiras alusivas ao Halloween, como os versos a seguir: 

Trick or treat 

Smell our feet 

We want something 

Good to eat 

Doçura ou travessura 

Cheire nossos pés 

Queremos alguma coisa 

Gostosa pra comer 

 
Fonte: New York Folklore Quarterly, XXIX, 1973, p, 164-176. 

 

Na cidade de Elkin, Carolina do Norte, região piemontesa do sul dos Estados 

Unidos, pescar maçãs com a boca era um costume clássico em todas as festas 

privadas e festivais públicos, celebrados em escolas ou igrejas com o intuito de 

arrecadar dinheiro para a instituição. Em qualquer festival de outono, assim como no 

Halloween a pescaria de maçãs era considerada uma grande diversão e totalmente 

apropriada. Uma dúzia de maçãs era colocada dentro de uma tina galvanizada cheia 

de água, e os competidores tentavam ‘capturar’ uma maçã com seus dentes sem a 

ajuda de suas mãos, para ganhar um prêmio. Há variantes deste jogo. Em um 

cordão bem esticado são amarradas maçãs e as pessoas têm que morder uma 

maçã sem a ajuda das mãos. Este costume provém dos ancestrais escoceses. 

Talvez pescar maçãs seja uma expressão moderna do papel místico que as maçãs 

tinham em cerimônias Celtas e em contos de fadas, segundo o New York Folklore 

Quaterly (1973, p. 167-168). 

Pescar maçãs era um meio de divinização entre os druidas e sobrevive na vida 

cultural de países influenciados pela cultura Celta. Como a maçã é também um 

talismã do amor, a prática parece estar relacionada com a escolha de um amado. É 

também um jogo natalino, originalmente um rito de fertilidade, durante a época em 

que outros ritos de fertilidade eram realizados. Não há nenhuma razão aparente 

para se jogar este jogo no Halloween, com exceção de que maçãs são fartas nesta 

época.  
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Foto 12. Crianças fantasiadas para o Halloween.  
Fonte: Getty Images (2007). 
 

O Halloween não é mais só para criancinhas. Centenas de adultos perambulam 

pelas ruas de cidades americanas, como em Georgetown, distrito de Colúmbia, 

usando fantasias de Halloween e freqüentando os bares e festas pela cidade. Já a 

cidade de São Francisco provavelmente não se impressiona, pois o Halloween é 

uma tradição um tanto antiga entre os adultos de lá. Mas, até lá, estão ocorrendo 

mudanças. O cenário de Halloween era dominado por gays; agora heterossexuais 

estão se fantasiando e caindo na farra. O Halloween em Washington tem sido um 

evento para pessoas de todas as idades, raças e orientações sexuais. Apesar de 

boa parte dos foliões serem jovens, alguns não são lá tão jovens assim. São grupos 

compostos de pessoas comuns, como os trabalhadores de grandes instituições 

como Brooklyn Institution e Pan American Union. Abóboras, enfeites geralmente em 

cores laranja e preto, máscaras das “cabeças de batata”, pequenas figuras com 

cabeças enormes, que, silenciosamente, cercam pessoas que passeavam a sós. Um 

interrogatório da imprensa revelou-os como pessoas adultas que ocasionalmente 

tinham que se esconder atrás de prédios para tirar suas cabeças pesadas e dar 
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descanso aos seus corpos (WASHINGTON POST, 12 Nov. 1978). Tal é a carga do 

Halloween. 

 

 

Foto 13. Casa decorada para celebrar o Halloween.  
Fonte: Getty Images (2007). 
 

Os bailes de Halloween também funcionam como uma forma de arrecadar dinheiro. 

São contratadas bandas de swing, de reggae, de rock ou de jazz. Há também 

apresentações solo, malabaristas, pequenas esquetes, competições de fantasias. 

São festas com pessoas de todos os tipos: crianças, velhos, brancos, negros, gays, 

homens e mulheres. Para milhares de homossexuais de Nova York, San Fransisco, 

Los Angeles e outros lugares, Halloween é o grande festival do ano. É para os gays 

o que o dia de Saint Patrick’s é para os Irlandeses, um tempo de ser quem você é. O 

que começou como uma parada acabou virando algo parecido com Mardi Grãs 2. 

Entre os que ficam na platéia a maior parte é heterossexual, e alguns são pais com 

crianças. E não são todos os homossexuais que se fantasiam no Halloween. Mas, a 

sua participação nas paradas e especialmente nos festivais de rua é grande. “Não 

há duvida de que, para muitas pessoas, Halloween se transformou num feriado 

principal” disse Thomas B. Stoddard, diretor executivo da Lambada Legal Defense 

and Education Fund, uma empresa situada em Nova York um grupo que defende os 
                                                 
2 Mardi Gras é celebrado numa Quarta-feira, com um festival parecido com o Carnaval brasileiro e 
que ocorre em New Orleans.  
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direitos dos gays (NEW YORK TIMES, 31 Out. 1988). Pessoas começam a planejar 

suas fantasias para o ano seguinte, o dia depois do Halloween. É absolutamente o 

maior evento. Bruce Mailman, um organizador de eventos gay cuja festa em 

Manhattam atraiu 3.000 pessoas por US$ 30,00 cada disse que Halloween ofereceu 

à população gay, que durante a semana tem que esconder sua sexualidade, uma 

chance de se soltarem e serem eles mesmos. “De um jeito ou de outro eles sentem 

que não tem nada pra esconder neste feriado” ele disse (NEW YORK TIMES, 31 

Out. 1988). 

 

Foto 14. Venda de alimentos com decoração de Halloween.  
Fonte: Produzida pelo autor em 31.10.2006. 
 

O colunista Stoddard disse que a festança pública no Halloween se encaixa na 

liberação gay no geral, em parte por causa da grande demanda que os 

homossexuais têm de ser ouvidos. O colunista que usa o nome fantasia de Dee 

Sushi no The New York Native, um jornal gay, disse que ele acredita que por causa 

da epidemia da AIDS, o Halloween, um feriado não religioso com uma longa tradição 

de ser uma noite de festança, virou uma válvula de escape perfeita. 

Apesar de o Halloween ter muitos séculos de existência e de associar-se a 

brincadeiras e alegria, há também sua faceta macabra, como a existência do mito do 

sadista do Halloween que é relativamente recente. Criada no início dos anos 70, 

quando alguns dos periódicos mais prestigiosos da nação norte-americana, 

começaram a reportar a descoberta de um sadista do Halloween, um perigoso novo 

tipo de assassino. A revista Newsweek reportou que diversas crianças haviam 
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morrido, e centenas escaparam por pouco de perigosos objetos escondidos dentro 

de doces distribuídos no Halloween. E o New York Times afirmou que “a maçã gorda 

e vermelha que as crianças ganham poderia ter uma gilete dentro”. Na Califórnia e 

em New Jersey foram criadas leis. Algumas comunidades até tentaram banir a 

distribuição de doces. Escolas passaram a treinar seus alunos a investigar o 

conteúdo de seus doces. Logo todos começaram a dar dicas de como prevenir as 

crianças dos sadistas do Halloween.  

 
Foto 15. Vitrine de uma loja de Shopping Center  em São Paulo. O carro chefe da loja, no período, se 
concentra nas festividades de Halloween.  
Fonte: Produzida pelo autor em 31.10.2006 
 

Em 1985, dois professores do Califórnia State University, professores Joe Best e 

Geral Horiuchi, publicaram um estudo que concluiu que o sadista do Halloween era 

essencialmente um mito. Depois de exaustivas pesquisas nos jornais da nação 

acharam somente 76 casos de doces alterados no Halloween (PHILADELPHIA 

INQUIRER, 29 Out. 1987). A maior parte das notícias era fraudulenta ou errônea. 

Somente 20 casos resultaram em feridos, e todos leves. Houve duas mortes, mas 

um envolveu uma criança que comeu uma bala com heroína que encontrara 

escondido na casa de seu tio. A outra criança fora envenenada por seu pai, que pôs 
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cianureto em seus doces para fazer parecer que ela foi morta pelo sadista do 

Halloween.  

 

2.3 O Halloween numa Comunidade Escolar Brasileira 
 

O Halloween tem suas raízes históricas européias. A partir dessas raízes apresenta-

se a sua manifestação típica norte-americana, a qual vem exercendo sua influência 

ao redor do mundo. Em cada local há suas peculiaridades e também suas 

especificidades. Não seria diferente quando diz respeito às suas celebrações no 

Brasil. Portanto, no caso da escola pesquisada e de seus alunos e professores 

entrevistados há como interpretar os dados coletados e proceder às análises destes.  

 

Foto 16. Alunos respondendo à pesquisa de mestrado na Fecap, no dia 31.10.2006, durante 
comemoração do Halloween.  
Fonte: Produzida pelo autor. 
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A partir destes questionários são aqui apresentados alguns gráficos que interpretam 

os dados coletados. 

 

A primeira questão analisada foi: o Halloween faz parte da cultura européia? As 

repostas foram tabuladas da seguinte forma: de acordo com a pesquisa 2/3 dos 

entrevistados desconhecem a origem do Halloween, festejam como apenas como 

diversão. Dessa forma, não existe um rastro cultural que justifique a sua 

comemoração.  

Diante da questão: “O Halloween substitui as festas folclóricas brasileiras?”, mais de 

60% dos entrevistados não concorda com a substituição da comemoração das 

festas folclóricas pelo Halloween, o que demonstra que existe espaço para construir 

um cronograma de atividades comemorativas do folclore nacional nas escolas. 
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Gráfico 1 – O Halloween faz parte da cultura européia? 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Gráfico 2: o Halloween substitui as festas folclóricas brasileiras? 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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O terceiro gráfico aponta que a grande maioria gosta de participar de festas 

folclóricas. Portanto, além de organizar um evento para comemorar o Halloween, 

existe um potencial para a inserção de comemorações do folclore nacional em 

atividades escolares. 

 

Conforme o gráfico 4, da página seguinte, nota-se a importância da escola para 

motivar a participar dos alunos nas comemorações. A escola torna-se um espaço 

para socializar a participação nas comemorações. Na seqüência, o gráfico 5, 

também inserido adiante, constata a importante interferência da mídia americana no 

processo de formação de opinião a respeito do evento. A exemplo disso pode-se 

apontar a figura de Jack O’lantern, que é o principal personagem da comemoração 

do Halloween nos EUA, no Brasil aparece apenas em quarto lugar, dando espaço 

para personagens como bruxas, o vampiro Drácula e o monstro Frankenstein, 

principalmente porque estes são mais conhecidos, justamente por serem 

personagens de fitas cinematográficas. Poderiam ser aí incluídos Fred Krugel, de 

“Sexta-feira 13”, Chuck, “o boneco assassino” e outras figuras típicas dos filmes de 

horror que a mídia veicula. 
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Gráfico 3 - Participar das festas folclóricas é “brega”? 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



 38

 

 

Na seqüência há outros gráficos, agora relacionados com as entrevistas feitas junto 

aos professores da FECAP. O questionário usado foi semelhante aos dos alunos, 

apenas dando oportunidade de maior aprofundamento dos professores, a partir de 

questões elaborados de forma direcionada para este fim. 
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Gráfico 4 - Qual é a sua motivação para participar do Halloween? 
Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 5 – Personagens do Halloween. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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PESQUISA COM OS PROFESSORES 
 

 
 

Segundo o gráfico acima, apenas 15% dos professores entrevistados reconhecem a 

comemoração do Halloween como evento europeu, demonstrando assim a 

importância do impacto da mídia norte-americana na divulgação do evento. No 

próximo gráfico constata-se a importância do reconhecimento da comemoração das 

festas folclóricas nacionais. 95% dos professores entrevistados julgam que a 

comemoração das festas folclóricas é importante para preservação dos valores 

culturais nacionais. 

 
 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 

Gráfico 6 – O Halloween faz parte da cultura européia? 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 7 – O Halloween substitui as festas folclóricas brasileiras? 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 8 - Participar das festas folclóricas é “brega”? 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme o quadro 7, já apresentado, a maioria dos professores reconhece que, 

apesar da crescente comemoração do Halloween, ela não substitui as festas 

folclóricas nacionais. Isto demonstra que existe potencial para montar um 

cronograma das comemorações com as datas nacionalmente importantes, ou 

mesmo aproveitar tal data sem maiores referências às culturas estrangeiras. 

Novamente retomou-se a questão da participação em festas folclóricas. Na opinião 

dos professores constata-se a importância do reconhecimento da comemoração das 

festas folclóricas nacionais. 67% dos professores entrevistados julgam que a 

comemoração das festas folclóricas não é brega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O último gráfico, a seguir, apresenta-se desta forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9: Motivações para a participação no Halloween. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 concordo 

s/ opinião 

discordo 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Midia 

Escola 

Diversã
o 

Mod
a 

Amigos 

Cultura 

Status 



 41

Neste gráfico 9, anterior, diante da questão “Em sua opinião, o que estimula as 

crianças, adolescentes e jovens a participar de festas de Halloween?”, observa-se 

que além da importância da mídia, a diversão é o principal motivador. Depois vêm 

estar na moda, convites dos amigos, razões culturais e, por fim, questão de status 

social. 

De forma sucinta, os gráficos apresentaram a opinião dos alunos entrevistados e de 

seus professores. Nos  capítulos seguintes serão retomadas essas participações e 

concepções de docentes e discentes para uma análise mais acurada e 

conseqüentes estudos mais detalhados. 
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3 A CARNAVALIZAÇÃO DO HALLOWEEN NO BRASIL 

 

Inicialmente pode-se tomar como exemplo o texto A invenção do Brasil: nossa 

história carnavalizada e a mistura de linguagens, de Marcos Valdir de Medeiros 

(2005), que aborda a minissérie televisiva A invenção do Brasil. Esta minissérie é 

diferente das outras produções, pois não se preocupa apenas em  relembrar fatos 

da história brasileira. Vai além e cumpre um papel didático: inverte papéis e 

situações, mistura imagens de universos e tempos diferentes, que dialogam com o 

presente e rompem com uma narrativa linear. Como tudo passa pelo crivo ideológico 

do homem, já mesmo o nome a invenção do Brasil parece lembrar ao telespectador 

que a visão de mundo é determinada pelo espaço que cada pessoa ocupa na 

sociedade. Para Bakhtin (2002), a história é construída e elaborada por esses 

determinantes. 

Parte-se aqui do exemplo de A invenção do Brasil, pois a minissérie investiu no 

conceito de carnavalização. Prova disto são as suas principais características como 

a inversão de papéis, a paródia de coisas e situações no embate dos personagens. 

O teórico russo Mikhail Bakhtin (1895-1975) afirma: “o carnaval é um espetáculo 

sem ribalta e sem divisão entre atores e espectadores” (BAKHTIN 2002, p.122). 

Para ele, todas as hierarquias do mundo oficial caem por terra, instaura uma nova 

ordem que põe em crise as verdades absolutas. Bakhtin analisa a literatura do início 

do século XVIII em A cultura popular na Idade Média e no renascimento: o contexto 

de François Rabelais e Problemas da poética de Dostoievski. Não é a única, mas 

uma de suas principais obras que discutem aspectos fundamentais da linguagem 

como paródia e carnavalização. Para Bakhtin, o conceito de paródia está agregado 

ao de carnavalização e avalia a festa do carnaval como o grau máximo de inversão 

em um processo cultural. 

Para Bakhtin, um dos problemas mais complexos e interessantes da história da 

cultura é o problema do carnaval, no sentido de conjunto e todas as variadas 

festividades, ritos e formas de tipo carnavalesco. Também da sua essência, das 

suas raízes profundas na sociedade primitiva e no pensamento primitivo do homem, 

do seu desenvolvimento na sociedade de classes, de sua excepcional força vital e 
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seu perene fascínio. A carnavalização, conforme Bakhtin, comporta quatro 

categorias que se inter-relacionam e que, em conjunto, constroem-na: inversão, 

excentricidade, familiarização e profanação. A inversão é a tônica principal. As leis, 

proibições e restrições, que determinam o sistema e a ordem da vida comum, isto é, 

extracarnavalesca, revogam-se durante o carnaval: revogam-se, antes de tudo, o 

sistema hierárquico de todas as formas conexas de medo, reverência, devoção, 

etiqueta, etc. Ou seja, tudo o que é determinado pela desigualdade social 

hierárquica e por qualquer outra espécie de desigualdade, inclusive etária, entre os 

homens. No carnaval, toda distância hierárquica que há entre os homens é abolida. 

(BAKHTIN, 2002). 

 

Foto 17. Bichinhos com confeitos e doces de Halloween.  
Fonte: Produzida pelo autor. 
 

Considera-se como mito “[...] tudo o que escapa às formulações demonstrativas, 

tudo o que brota das profundezas secretas das potências oníricas e permanece de 

fato, relegado a uma zona de sombra, na qual bem raros são aqueles que ousam 

penetrar” (GIRARDET, 1987, p. 10). Portanto, entende-se que nessa topologia 



 44

acerca do Halloween se entrecruzam tradições da cultura popular medieval 

européia, imaginários fantásticos norte-americanos e, certamente, outros hábitos e 

crenças anglo-americanos. Pensando este fenômeno Halloween como um mito da 

cultura popular européia e, posteriormente, norte-americana, a sua narrativa se 

enquadra naquelas características que apontam certa dificuldade típica do 

multiculturalismo, de se transpor para outras culturas certos mitos que, ao mesmo 

tempo, constituem e negam o mito originário, dada a sua identificação com o lugar 

em que ocorrem. Como afirmou Bakhtin (1999), no caso do mito, é intuído o porquê 

dessa situação paradoxal: é devido a relação irracional que prevalece entre as 

circunstâncias da criação, que são coletivas, e o regime individual do consumo. Os 

mitos não têm autor; a partir do momento em que são considerados como mitos, e 

qualquer que tenha sido sua origem real, só existem encarnados numa tradição. 

A narrativa do Halloween não é da mesma ordem das narrativas míticas catalogadas 

por Lévi-Strauss, em suas Mitologias (2004, v. 1), no interior da Amazônia. 

Tampouco é da ordem das lendas que constituem o imaginário popular brasileiro e 

que parecem ter origem na cultura do imigrante europeu. No entanto, não tem como 

negar as características do imponderável que vincula em estrutura ainda superficial 

a realidade da classe média brasileira, mais detidamente nos grandes centros 

urbanos, de modo que esta narrativa apareça em comemorações escolares, 

materializando-se em prática social nos rituais de comemoração das festividades de 

Halloween. Ainda segundo Lévi-Strauss (2004, p. 22, v. 2), na realidade, rejeitam-se 

opiniões precipitadas sobre o que é e o que não é mítico, e reivindicam-se, para o 

uso, toda e qualquer manifestação das atividades mental ou social da população 

estudantil, devidamente estudadas. 

Essas de múltiplas percepções nem sempre são convergentes, mas é a partir delas 

que se busca compreender o que aqui se analisa. Como não se trata de uma 

abordagem estável, este é um tema que admite o debate e tal possibilidade se prevê 

desde quando se resolveu tratá-lo. Há realmente todo um cenário de interseções 

culturais na manifestação de matrizes diversas, numa manifestação de 

multiculturalismo que se verá mais adiante. Trata-se de tradições festivas dos povos 

em todos os tempos, cada qual com suas percepções da cotidianidade e com os 

seus próprios elementos da cena popular. Para Lévi-Strauss (2004, v. 1) todos esses 



 45

modos de expressão e os rituais religiosos, em especial, os de tradição católica, são 

os modos de explicação do mundo por meio do fantástico. Isto afasta de pensar a 

manifestação de um mito particular para pensar em complexos esquemas de 

formulação da mitologia que se cristalizam ou se condensam nos ritos do mito em 

questão.  

De certa forma todos os movimentos sugeridos, bem como as imagens 

apresentadas, correspondem ao trabalho de busca de elementos conectores do eixo 

da pesquisa às suas ocorrências periféricas. Há vários fios nestas conexões 

diversas no processo mesmo de buscar compreender a lógica da cultura e os seus 

mitos como redefinição desta lógica (MEDEIROS, 2005). Como condição da própria 

constituição relativa ao mito cabe não apenas considerar uma origem provável para 

a narrativa, mas as suas apropriações e diversidades narrativas. Desta forma, pode-

se afirmar que o Halloween é então como uma manifestação da cultura popular 

norte-americana expressa num rito carnavalizado no Brasil. 

 

3.1 Pensando o Halloween a partir da Carnavalização 
 

O conceito de carnavalização de Bakhtin (1999) ajuda a refletir a questão que se 

apresenta como reveladora de um lugar de manifestação da miscigenação entre a 

cultura norte-americana e as outras culturas que participam da formação da 

sociedade brasileira. Para Bakhtin, o modo carnavalesco de representação do 

mundo é dialógico: ele se manifesta em diálogo com os sentidos de um mundo 

oficial da Igreja e do Estado, contrapondo-se a eles com seus próprios sentidos. Por 

um lado apresenta o mundo organizado segundo uma ordem, a ordem do prudente. 

De outro lado, manifesta a ausência completa de qualquer ordem e não apenas a 

ausência, mas a sua negação. E esta negação se expressa por intermédio do riso e 

da visão carnavalizada do mundo. 

O riso e a visão carnavalesca do mundo, que se situam na base do grotesco, 

destroem a seriedade unilateral e as pretensões de significação incondicional e 

intemporal e liberam a consciência, o pensamento e a imaginação humana, que 
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ficam assim disponíveis para o desenvolvimento de novas possibilidades (BAKHTIN, 

1999). Desse modo, há uma ordem estabelecida com regras bem definidas que se 

apresenta como uma discursividade monológica, a qual atua sobre o mundo no 

sentido da separação entre grupos. A visão carnavalesca do mundo nega esta 

ordem e propõe outro modo de percepção, o modo dialógico, que instaura a 

desordem ou a não ordem em seu lugar. Mas tudo é feito por um período de tempo e 

com rituais de festa. 

 

 

Foto 18. Restaurante se adapta ao Halloween, na Zona Sul de São Paulo.  
Fonte: Produzida pelo autor. 
 

Amorim (2001,) afirma que o carnaval, interpretado por Bakhtin, é a forma da cultura 

popular da Idade Média que, opondo-se à cultura oficial dogmática e monológica, 

prenuncia a abertura que trará a Renascença. Abertura a outros mundos, abertura 

às diferentes línguas e aos diferentes linguajares, abertura, pois à pluralidade de 

pontos de vista, abertura à alteridade. No Halloween, cria-se evidentemente esta 

cisão de outro modo, mas com uma lógica bastante semelhante. Amorim (2001) 

envereda pelo conceito de alteridade e percebe que na própria representação da 
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disputa colocam-se subjetividades diferentes, antagônicas e que se constituem como 

alteridades. Para ele são proposições de mundos diferentes, ao menos, 

supostamente e isso aponta para festa de comemoração do Halloween como uma 

festa de demolição de um mundo – o folclore nacional - e a construção de outro, 

alheio à realidade nacional. 

Pensando nesta direção, o rito do Halloween de fato apresenta traços das 

manifestações populares dos antigos celtas da Europa antiga, que têm como fundo 

o terror, a morte, a situação dos mortos. Mas, sofrendo as devidas evoluções, 

atualmente o mito se apresenta por meio de narrativas que sofrem variações que 

mantém uma lógica de sentido e de um rito que também pode se modificar em 

pontos não essenciais de acordo com o tempo e o lugar de sua manifestação. Deste 

modo, no Brasil nem mesmo há os grupos de crianças que saem às portas das 

casas, vestidas “ameaçadoramente” e dispostas a pregar trotes, quando não 

atendidas. Enfim, o que interessa é que de um modo ou de outro o “treat or track” 

provoca risos, mas aqui não faz parte das comemorações infanto-juvenis. Nesse 

sentido, se cristaliza a carnavalização do mito porque o humor desqualifica e 

desconstrói qualquer assimetria social ou política à revelia da ordem estatal. 

Essas comemorações escolares brasileiras, infanto-juvenis, diferem das festas 

oficiais das igrejas e do Estado. Estas últimas têm por finalidade a consagração da 

desigualdade, “[...] devemos assinalar especialmente o caráter utópico e o valor de 

concepção do mundo desse riso, dirigido contra toda superioridade” (BAKHTIN, 

1999, p. 11). 

Sem dúvida, há certa dose de religiosidade do povo que produz suas ligações no 

tecido cultural e o sincretismo característico da formação social brasileira. Isso 

ampara e explica a riqueza deste tipo de narrativa na carnavalização do Halloween. 

Nestas comemorações, as lendas ocupam lugar no imaginário popular trazendo à 

cena deformações de figuras e outros elementos do cotidiano onde se operam 

metamorfoses: pessoas se transformam em monstros, vampiros, morto-vivos ou 

zumbis, demônios, sombras e outras indeterminações que ameaçam a segurança e 

a paz dos viventes. Tudo isso carregado do humor inerente às comemorações. 
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Os ritos e os mitos são atualizados e servem para representar alegoricamente 

situações em que se confrontam poderes humanos e das trevas. Mortais e monstros 

e personagens das trevas se resolvem naquilo que o povo tem de mais seu e que 

não se pode usurpar: o riso e a festa com todas as ambivalências que cenários e 

cenas possibilitam (MEDEIROS, 2005). Neste sentido, buscou-se entender se a 

memória social que forma a base da cultura como prática atravessa as diversas 

gerações a despeito de ser ou não percebida. A memória transita de um lugar a 

outro, de um tempo a outro, se atualizando e sofrendo influências das diversas 

interpenetrações de outras fontes culturais, principalmente, através das composições 

de mestiçagens, mas não se perdem as suas características essenciais. 

Esta transitividade funciona como uma espécie de estrutura profunda, cimentando as 

práticas sociais em superfície (MEDEIROS, 2005). As diversas formas de apresentar 

ou representar o mito através das narrativas são modos de atualização que se 

constituem transitoriamente, a cada dia e em cada lugar novas construções vão 

surgindo. No entanto, contrariamente ao que lhe é transitório, efêmero, passageiro, 

se impõe transitivamente a memória mais profunda da cultura constituindo uma 

lógica narrativa que só se revela na observação atenta da análise e da pesquisa 

(MAGALHÃES, 1999). 

 

3.2 O Conceito bakhtiano de CARNAVALIZAÇÃO 
 

Observa-se que Dostoievski (2002, p. 122) faz uma associação entre o carnaval e a 

literatura, denominando carnavalização da literatura a transposição do carnaval, que 

Bakhtin entendeu como “um conjunto de todas as festividades de tipo carnavalesco”, 

para a linguagem da literatura. Além dessa definição, o crítico russo também 

estabeleceu outras particularidades do carnaval. Assim, Bakhtin apresentou o 

conceito de “cosmovisão carnavalesca”, expressa pela linguagem criada pelo 

carnaval “de formas concreto-sensoriais simbólicas, entre grandes e complexas 

ações de massas e gestos carnavalescos” (apud FIGUEIREDO, 2003). É essa 

linguagem que propicia a paródia e o riso no discurso narrativo. 



 49

 

Foto 19. Condomínio na Zona Sul de São Paulo se adapta ao Halloween.  
Fonte: Produzida pelo autor. 
 

Ainda Bakhtin afirma que o carnaval é um espetáculo sem ribalta e sem divisão entre 

atores e espectadores. No carnaval todos são participantes ativos, todos participam 

da ação carnavalesca. Não se contempla e, em termos rigorosos, nem se representa 

o carnaval, mas vive-se nele, e vive-se conforme as suas leis enquanto estas 

vigoram, ou seja, vive-se um clima carnavalesco. Esta é uma vida desviada da sua 

ordem habitual, em certo sentido uma “vida às avessas”, um “mundo invertido” 

(BAKHTIN, 2002). Portanto, a liberdade do carnaval faz com que se elimine toda 

distância entre as pessoas. Não há mais diferenças de classes sociais ou 

hierárquicas ou de idade. Desta forma, entra em vigor: “o livre contato familiar entre 

os homens”. Isso significa uma maior liberdade de expressão por intermédio do 

comportamento carnavalesco. Esse, por sua vez, gera uma “excentricidade” 
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segundo uma lógica mais racional, que “permite que se revelem e expressem - em 

forma concreto-sensorial - os aspectos ocultos da natureza humana” (BAKHTIN, 

2002, p. 123). Deste modo, por meio de um “mundo invertido”, pode-se revelar um 

mundo mascarado pelas convenções sociais. 

Para que se realize o desmascaramento é necessário que ocorra o que Bakhtin 

chama de “mésalliances carnavalescas” (2002, p. 123), ou seja, a aproximação e 

combinação aleatória do sagrado com o profano, do elevado com o baixo, do grande 

com o insignificante, do sábio com o tolo. Com isso, surge a “profanação” (2002, p. 

123) dos considerados gêneros sérios tais como a epopéia, a tragédia, a história, a 

retórica clássica. De acordo com as palavras de Bakhtin (2002, p. 123) a profanação: 

[...] é formada pelos sacrilégios carnavalescos, por todo um sistema 
de descidas e aterrissagens carnavalescas, pelas indecências 
carnavalescas, relacionadas com a força produtora da terra e do 
corpo, e pelas paródias carnavalescas dos textos sagrados e 
sentenças bíblicas, etc.  

Bakhtin comenta que “a ação carnavalesca principal é a coroação bufa e o posterior 

destronamento do rei do carnaval” (2002). Este ritual parece ser comum em todos os 

tipos de festas carnavalescas e simbolicamente está relacionado, por meio da 

“cosmovisão carnavalesca”, à idéia de mudanças e transformações, da morte e da 

renovação. Tal ritual possibilita, em um nível simbólico, parodiar as organizações do 

poder. No caso da coroação e do destronamento do rei bufão encontra-se a paródia 

dos governos monárquicos da Idade Média. Não obstante, a paródia deste ritual de 

coroação e destronamento insere o riso do carnaval, já que se pode rir do rei que 

será destronado. A paródia, ou seja, essa representação do mundo “às avessas”, 

simboliza algo mais profundo, já que apresenta a noção da “relatividade de qualquer 

regime ou ordem social, de qualquer poder e qualquer posição (hierárquica)” 

(BAKHTIN, 2002, p. 124). Por isso, afirma-se o caráter ambíguo desse ritual que, por 

simbolizar a mudança, pode significar a morte e também a renovação.  

Reiterando que em Problemas da Poética de Dostoievski, texto de 1940 e somente 

publicado em 1965, Bakhtin lançou as bases da teoria crítica da carnavalização, esta 

forma crítica de pesquisa veio dizer que há textos literários que foram elaborados 

sob o signo da carnavalização. Seus textos mostram a cultura de um povo em seus 

efeitos cômicos e paródicos proporcionados pelo inconsciente social manifestados 
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nos rituais de máscaras, no riso, na busca do grotesco, nas festas, nas orgias, no 

carnaval, nos rituais religiosos, etc.  

Neste sentido, a carnavalização, segundo Bakhtin, pode ser um desvio e também 

uma inversão dos costumes consagrados, como fez a geração hippie, que sobrepôs 

o sacro e o profano, o velho e o novo, sem atender a certas normas de interdição 

social. A carnavalização é de alguma maneira o mundo às avessas e pode ter a 

leitura de uma parodização. 

A história traz momentos de carnavalização. Esse mundo às avessas está na Idade 

Média, tanto na pintura O velho, de Breughel, como na de Jerônimo Bosch e pode 

ser interpretado, conforme os casos, como desvio, como paródia, como estilização, 

como apropriação, como contra-estilo e até como contracultura, conforme mostrou 

Affonso Romano Sant’Ana, no capítulo Carnavalização do livro Paródia, paráfrase & 

cia. (1985). Carnaval não se refere aqui apenas ao período antes da Quaresma e 

centrado no Mardi Gras ou Fastnacht, que continua a ser celebrado nas sociedades 

contemporâneas, mas compreende determinadas festividades que, durante a Idade 

Média e o Renascimento, decorriam também noutros momentos do ano associados 

a comemorações sagradas, como o Corpus Christi, e chegavam a totalizar cerca de 

três meses (DUARTE, 2001). 

As origens do carnaval remontam certamente aos cultos dos mortos e rituais 

propiciatórios e celebratórios de comunidades agrícolas primitivas que ocorriam 

durante o tempo das sementeiras e das colheitas. Também remontam a figuras a 

muito estudadas pelos antropólogos, como o bode expiatório e o rei sacrificial, e em 

particular às festas em honra do deus Saturno que, na Roma antiga, tinham lugar em 

Dezembro e eram conhecidas como as Saturnalia. À semelhança do "mundo às 

avessas" do Carnaval, no tempo em que duravam as Saturnalia vivia-se 

quotidianamente a inversão da ordem social normal: os escravos tomavam o lugar 

dos senhores e entregavam-se a toda a espécie de prazeres habitualmente 

proibidos, numa imitação simbólica do reinado de Saturno, a idade de ouro da 

felicidade e abundância, reproduzida na utopia medieval e renascentista do País de 

Cocanha ou Schlaraffenland (DUARTE, 2001). 
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Para Bakhtin, o Carnaval constituía simultaneamente um conjunto de manifestações 

da cultura popular e um princípio de compreensão holística dessa cultura em termos 

de visão do mundo coerente e organizada. O elemento que unifica a diversidade de 

manifestações carnavalescas e lhes confere a dimensão cósmica é o riso. Um riso 

coletivo que se opõe ao tom sério e à solenidade repressiva da cultura oficial e do 

poder real e eclesiástico, mas que não se limita a ser negativo e destrutivo. Antes 

projeta o povo-que-ri em liberdade fecunda e regeneradora como a própria natureza. 

São três as grandes formas que revestem o riso carnavalesco: 

1) Espetáculos e rituais cômicos. 

Não apenas as complexas procissões do Carnaval propriamente dito, que ocupavam 

as ruas durante dias, mas também outras festas, ritos, protocolos e representações 

constitutivos do tempo do Carnaval por toda a Europa, como a festa dos loucos 

(festum stultorum) ou a festa do burro, em que se celebrava uma paródia da liturgia 

perante um burro paramentado, várias formas convencionalizadas de risus 

paschalis, autos, mistérios e soties, festas e feiras organizadas pelas paróquias 

locais onde pontificavam anões, gigantes e monstros (DUARTE, 2001). Da 

abundância de tipos ou figuras públicas de que o Carnaval era feito, sobressaía sem 

dúvida o louco (néscio, parvo, bobo, palhaço, truão), representante do próprio 

espírito carnavalesco, geralmente eleito rei cômico e, nessa condição, alvo de todo o 

gênero de abusos jocosos. O que caracteriza esses rituais é a sua natureza não 

oficial, configurando. Conforme Bakhtin, uma segunda vida do povo, um duplo das 

práticas da Igreja e do Estado, em que todo o povo participava numa comunhão 

utópica de liberdade e abundância, de suspensão de todas as hierarquias e de 

dissolução da fronteira entre a arte e o mundo. 

2) Composições verbais cômicas: em estreita ligação com o Carnaval 

proliferaram ao longo da Idade Média uma infinidade de textos de 

caráter paródico, em latim ou vernáculo, muitos deles produzidos 

nos mosteiros e destinados a serem utilizados nos ritos 

carnavalescos. 

3) Vários tipos e gêneros de linguagem familiar e grosseira da praça 

pública.  
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A esse respeito o Carnaval institui uma nova forma de comunicação, baseada no 

gesto e no vocabulário que decorre do nivelamento social e da abolição das 

formalidades e etiquetas. O uso generalizado de profanidades e blasfêmias, juras, 

imprecações, obscenidades e expressões de teor insultuoso definem a linguagem 

carnavalesca na sua função ambivalente: ao mesmo tempo humilhante e libertadora. 

Certas obscenidades ainda hoje conservam um sentido simultaneamente de insulto 

e elogio. Também as pancadas e outras formas de abuso físico cômico, como as 

que sofre Dom Quixote, são características do comportamento carnavalesco, 

representando a redução do alto ao baixo, simbolizando a morte que dá vida 

(DUARTE, 2001). 

Outros três aspectos do universo do Carnaval são dignos de nota.  

1) A representação carnavalesca do corpo, a que Bakhtin chama 

realismo grotesco, é centrada nas imagens deformadas e 

exageradas do "baixo corporal": a boca, a barriga, os órgãos 

genitais.  

Trata-se de um corpo em processo, em metamorfose, em permanente relação com a 

natureza e com a incessante dinâmica de morte e rejuvenescimento, representado 

nos atos de comer, defecar, urinar, copular, dar à luz, privilegiando, por um lado, os 

orifícios com que o corpo se liga ao exterior e, por outro, a representação da infância 

e da velhice (DUARTE, 2001). Muito da tradição da caricatura radica nas imagens 

grotescas do corpo carnavalizado. 

2) O uso da máscara simboliza uma das características mais 

marcantes do Carnaval: a confusão e dissolução das identidades 

pessoais e sociais, o triunfo da alteridade durante aquele tempo 

convencionalmente reservado à transgressão. 

3) A relativização da verdade e do poder dominantes constitui um dos 

sentidos profundos do riso carnavalesco nas suas multímodas 

manifestações; ao ridicularizar tudo o que se arroga de uma 

condição imutável, transcendente, definitiva, o Carnaval celebra a 

mudança e a renovação do mundo. 
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Foto 20. Sex Shop com promoção alusiva ao Halloween.  
Fonte: Produzida pelo autor em 31.10.2006 
 

Bakhtin lê Rabelais (apud DUARTE, 2001) como o autor que, na história da literatura 

ocidental, mais exemplarmente carnavaliza a sua obra, isto é, que se apropria de 

modo mais perfeito e radical das formas, imagens e linguagem do Carnaval. Ao 

longo de uma extensa e meticulosa análise dos cinco livros de Rabelais (em especial 

Gargantua e Pantagruel), outros autores são, contudo, freqüentemente apontados 

como modelos de carnavalização da literatura, particularmente Shakespeare e 

Cervantes. É neste contexto que os conceitos bakhtinianos se têm mostrado 

extremamente fecundos para a presente investigação. A recuperação e elaboração 

bakhtiniana do Carnaval permite reconsiderar, por exemplo, a linguagem do 

Halloween com seus elementos tipicamente carnavalizados.  

Também os novos meios de comunicação se têm deixado carnavalizar, e não será 

irrelevante mencionar, no nosso tempo e espaço, esse flagrante avatar do espírito 

carnavalesco que é a obra televisiva de Herman José (DUARTE, 2001). O carnaval 

é a manifestação de um mundo às avessas na qual as distâncias entre os homens, 

criada pelas leis que determinam um sistema de uma vida normal, são suspensas. 
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Os ritos e os espetáculos carnavalescos ofereciam uma visão de 
mundo, do homem e das relações humanas, totalmente diferente, 
deliberadamente não oficial, exterior à Igreja e ao Estado; pareciam 
ter se constituído, ao lado do mundo oficial, um segundo mundo e 
uma segunda vida [...]. Essa segunda vida da cultura popular 
constrói-se como paródia da vida ordinária, como um mundo ao 
revés (BAKHTIN, 1987, p. 5). 

O mundo às avessas, criado pelos atos carnavalescos, é baseado na vida do instinto 

individual e deseja a igualdade entre os homens. O carnaval põe em relevo o 

desvirtuamento da cultura oficial por meio do contraste entre duas imagens que se 

constroem em uma só, tais como: a conjunção do sagrado com o profano, do alto 

com o baixo, do belo com o feio, do sublime com o vulgar; da sabedoria com a 

estupidez; da tragédia com a comédia; do nascimento com a morte; da afirmação 

com a negação: “Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma 

espécie de libertação temporária da verdade dominante e do regime vigente, da 

abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras, tabus 

(BAKHTIN, 1987, p. 8). 

Alargando o palco da vida privada, de uma época delimitada, a carnavalização 
introduz um palco universal, comum a todos os homens. Na praça do carnaval, à 

distância entre os homens vê-se substituída por um contato “livre e familiar”. Seu  

paradigma é o mundo às avessas, que valida todos os travestimentos e inversões de 

roupas, palavras, atitudes, dando-se voz ao grotesco, ao obsceno, ao que Bakhtin 

chama de baixo corporal e material, em contraposição à cultura oficial. O tempo 

carnavalesco não é trágico, nem épico, nem histórico. Com suas próprias leis, ele 

engloba uma quantidade infinita de mudanças radicais e metamorfoses. Como todas 

as imagens do carnaval, também o riso é profundamente ambivalente. Nele a 

negação mistura-se à afirmação, relacionando-se tais imagens com processos de 

mudança e de crise. 

A partir do aqui explanado, o próximo capítulo abordará questões relativas às 

implicações da carnavalização no Halloween brasileiro. Para realizar isso é 

necessário lançar os olhos sobre aspectos interligados de multiculturalismo. Os 

conceitos de multiculturalismo, somados aos de carnavalização, convergindo nas 

celebrações de Halloween no Brasil, a partir de experiências coletadas na escola 

FECAP para esta dissertação. 
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4 O MULTICULTURALISMO E A CARNAVALIZAÇÃO DO HALLOWEEN 

 

O mundo hoje difere do wonderful world que Louis Armstrong cantava. Na esteira do 

abalo das ciências, da razão, dos padrões ditos universais e hegemônicos surgiram 

movimentos sociais em busca de compreensão e de novas possibilidades 

pedagógicas, de resgate e respeito pela riqueza e diversidade cultural que há neste 

mundo. Não mais persiste o padrão ou o projeto eurocêntrico, nem mesmo o modo 

padronizado de vida euronorte-americano subsistiu à influência dos movimentos 

feministas, negros, pelos direitos civis e pelos direitos de outros povos e culturas que 

não se sentiam beneficiados por estes antigos padrões de pensar e de agir. O 

mundo tem que saber tratar e conviver com as diferenças religiosas, de gênero, de 

cultura, de etnia e de várias especialidades. É a nova era social que exige uma 

pedagogia multicultural não-estereotipada, sem reproduzir arcaicas exclusões e 

estereotipias.  

O Brasil é um típico país multicultural cuja miscigenação étnica é razão de orgulho 

nacional e digna de nota em todo o planeta. Porém, no que diz respeito à educação, 

tal diversidade não se constata nas escolas, pois o sistema educacional brasileiro 

perpetua e reproduz desigualdades sociais e étnicas. Segundo dados da 

UNESCO/OCDE (2000) há no país cerca de 21 milhões de pessoas que nunca 

tiveram acesso à escola. São pessoas entre 25 e 64 anos de idade. Ainda o 

INEP/MEC apontava em 1998 que 30% dos matriculados na primeira série do ensino 

fundamental foram reprovados ou deixaram a escola. Isso perfaz o total de 15 

milhões de analfabetos na faixa etária de 15 anos ou mais, o que equivale a 13,3% 

desta faixa etária. Há ainda 32% das mulheres acima de 40 anos que são 

analfabetas, subindo para 60% nas áreas rurais (IBGE/PNAD, 1999). Segundo o 

mesmo IBGE/PNAD a tabela abaixo apresenta números e percentuais dramáticos 

deste país com tanta riqueza multicultural e étnica: 
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Tabela 1. Índice de analfabetismo brasileiro em percentuais 

Etnias POPULAÇÃO TAXA DE 
ANALFABETISMO 1

TAXA DE 
ANALFABETISMO 

FUNCIONAL 2 
Brancos 54,0 % 8,4 % 22,7 % 

Pardos 39,5 % 20,7 % 40,7 % 

Pretos 5,7 % 21,6 % 41,8 % 

Amarelos 0,8 % -  -  

Fonte: (PNAD/1998 - IBGE). 

 

Além do cotidiano de estereótipos nos ambientes escolares há ainda conflitos 

culturais e étnicos, e tal questão não é meramente nacional, mas crucial em nível 

mundial. Diante deste quadro o multiculturalismo se põe com suas expectativas 

diante de algo tão complexo e amplo, quando se depara com toda a diversidade 

humana e mesmo com a desconstrução de antigas verdades postas e impostas. Os 

muitos saberes devem tentar se integrarem e interagirem desierarquizando a visão 

do mundo em nome da vida. A escola é eminentemente o espaço das diferenças, da 

diversidade, das possibilidades e dos conflitos, espaço do múltiplo e das 

singularidades. Deve, portanto, buscar uma abordagem multicultural, pluriétnica, 

multidisciplinar, com formas democráticas de tratar o outro, o diferente, em seu 

cotidiano escolar. 

 

4.1 Algumas Palavras sobre o Multiculturalismo 
 

O multiculturalismo implica em analisar as diferenças existentes nas sociedades 

contemporâneas. Além disso, defende a diversidade de formas de vida nestas 

sociedades que trazem em seu bojo uma gama de aspectos fortemente ligados entre 

si. Há problemas como o reconhecimento da não-homogeneidade étnica e cultural. 

Também há grupos que carregam e defendem as diferenças étnicas e culturais de 

sua não-integração à matriz dominante nessas sociedades. Ou, ainda, há a 
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mobilização dos próprios recursos políticos e ideológicos da tradição dominante nos 

países ocidentais – o liberalismo – contra os efeitos desta não-integração (BURITY, 

2001). 

Entre os séculos 16 e 20, inúmeras práticas, valores e instituições foram 

historicamente construídos a partir da modernidade européia e norte-americana. 

Tornaram-se ideais mundiais de progresso e emancipação, sofrendo ou não 

resistência por parte dos demais países. Com o tempo deu-se a recusa crescente 

destes modelos modernizadores, quer socialistas quer liberais, contrariando a idéia 

de um Ocidente dominante. Surgiram, então, novas formas de identificação coletiva 

e novas formas de pensar que desafiaram tal etnocentrismo excludente que o 

liberalismo pregava. Surgiram novas formas sociais e intelectuais nos países latino-

americanos e houve a recusa à modernização capitalista aliada aos regimes 

militares tecnocratas e autoritários. Com isso, afirmou-se a pluralidade racial das 

esferas públicas, dos direitos dos grupos que social ou culturalmente se achavam 

excluídos e as primeiras bandeiras do multiculturalismo foram hasteadas. 

Contra-resistindo ao multiculturalismo há a emergência da globalização como uma 

nova onda de expansão ocidental. A globalização representa a hegemonia do capital 

e do mercado e o multiculturalismo disso se beneficia e até mesmo impulsiona essa 

globalização. Mas as suas falas por vezes se contrapõem. Mas, o multiculturalismo 

vai além do manejo de uma diversidade, pois também retorna ao passado com a 

reconstrução ou mesmo a invenção de identidades coletivas, buscando redefinir 

padrões societários. Porém, não descendo a detalhes desse conceito de 

multiculturalismo, é necessário associar identidade e localismo. Isso tange à cultura, 

tradição, etnicidade, religião, nacionalismo etc. Também se questiona aqui: a 

questão da identidade se opõe à globalização? Tal globalização ameaça a 

experiência local? Para Burity (2001), a globalização forma e também deforma, exige 

e ainda resiste à identidade enquanto signo do local, do singular, do autêntico, do 

emancipatório. 

Como a condição cultural modifica, transforma e constitui diferentes maneiras de ser 

e estar no mundo, há ainda os espaços e momentos singulares direcionados a 

sujeitos específicos nas sociedades. Especificamente há os múltiplos espaços 

culturais que investem nos jovens como seus alvos de práticas culturais. A própria 
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pesquisa para esta dissertação apresenta relatos, através de seus questionários, 

num destes diferentes espaços, com seguinte fito: a influência multicultural em 

jovens estudantes; sobre as práticas culturais que podem estar constituindo tais 

identidades juvenis em seus espaços escolares; relatos em si que possam identificar 

modos de se fabricar sujeitos jovens contemporâneos; maneiras diferentes desses 

alunos num desses seus múltiplos espaços sociais; representações dessas 

identidades juvenis e a influência que sofrem da mídia para, no final, analisar a 

influência ou ao menos significações dessa existência de festividades de outras 

culturas, no caso o Halloween, diante dessas identidades juvenis. Nesse sentido, 

uma abordagem do multiculturalismo se presta para articular, no campo de estudos 

culturais, problematizações acerca do tema em pauta neste trabalho de conclusão 

de mestrado. 

 

 

Foto 21. Restaurante “típico” se rende ao Halloween.  
Fonte: Produzida pelo autor em 31.10.2006 
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Neste contexto de multiculturalismo se insere a “cultura da mídia” e suas novas 

tecnologias virtuais. Numa dimensão global isso gera um mix cultural (GARBIN, 

2006). Tal mix cultural pode ser observado numa única sala de aula, em diferentes 

grupos com condutas diferenciadas em suas práticas culturais. Essçes grupos 

ressignificam a todo momento seus símbolos de consumo. Neste sentido Garbin 

(2006) aponta que a problematização do conceito de juventude sob as lentes da 

cultura conduz a descoberta de comunidades de estilos, as quais são atravessadas 

por identidades de pertencimento: roupas, acessórios e adereços, gírias, 

comportamentos, estilos musicais, tatuagens, brincos e piercings etc. Há alunos que 

se vestem conforme a sua preferência musical do momento, buscando assim afirmar 

a própria singularidade. Isso não aponta para dissidências ou revoluções, apenas 

estar na moda, pertencer a tal grupo, respeitando seus imaginários juvenis. Nada de 

lutar contra o mundo adulto ou protestar contra o sistema vigente. É o que Elisabete 

Garbin (2006) analisa como a geração zapping, ou a geração digital com suas 

características de nomadismos, de linguagens e gírias: “tipo assim”, “parada animal”, 

“da hora”. Tais alunos são sujeitos desta condição cultural que por intermédio de 

inúmeros investimentos os modifica, transforma e constitui diferentes maneiras de 

ser e estar no mundo. 

Costa (2007), também pesquisadora da UFRGS como Elisabete Garbin, analisa 

estas gerações jovens em seus textos, entre eles “Quem são? Que querem? Que 

fazer com eles? Eis que chegam às escolas as crianças e jovens do século XXI”. Tal 

texto explana a questão da identidade na teoria cultural contemporânea 

relacionando-a com as radicais mudanças em processo atualmente, talvez uma 

identidade fragmentada, efêmera, superficial, móvel, à deriva no tempo e no espaço, 

cambiante e multifacetada. Sua análise converge com a desta dissertação, pois ela 

analisa algumas escolas e seus interlocutores. Ainda que seu campo de estudo seja 

a capital do Rio Grande do Sul, elas muito auxiliam na presente pesquisa.  

A mídia tem construído com grande investimento a questão da identidade dos 

jovens, buscando representar certa juventude-padrão da América: uma juventude 

que consome a parafernália de produtos que as sociedades capitalistas põem em 

circulação. Os contrários a isso representariam uma ameaça à ordem social 

existente. Tratá-las como subculturas remete estes grupos a uma posição, no 
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mínimo, entendida como derivada de uma cultura mais abrangente, mais antiga e, 

por isso mesmo, vista como mais legítima. Mas, isso pressupõe que ainda persista 

uma cultura boa e verdadeira cultura pela qual se pautariam os hábitos e formas 

adequados de viver e conviver. Em dissidência ou oposição estariam as outras 

culturas, com as suas subformas de se conduzir e habitar o mundo. Para Costa 

(2007) essas identidades constituem-se de acordo com os sentidos atribuídos a ela 

por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos que as representam. Tal 

representação está implicada na classificação e na reordenação das coisas do 

mundo e o poder atua impondo as ordens simbólicas que ocuparão o pólo 

privilegiado. 

Para exemplificar seu ponto de vista a autora refere-se a seu próprio texto de 2002 e 

critica o programa da TV Globo, apresentado nas manhãs de Outubro de 2000 a 

dezembro de 2002 - Bambuluá, cujo texto cultural contrapunha comportamentos de 

um jovem certo e um jovem errado. Neste programa global havia os jovens da 

cidade do mal - Magush – representados por integrantes das ditas subculturas 

juvenis punk e dark, amantes do rock e de outros sons do tipo heavy metal. Eles se 

opunham à juventude boa e normal de Bambuluá - a cidade do bem. Esta juventude-

padrão se divertia embalada pelas músicas da personagem Angélica, uma das 

tantas heroínas fabricadas pelos complexos empresariais midiáticos para ser 

consumida em novelas, discos, xampu e outros adereços. No caso, tratava-se da 

cantora juvenil Sandy. Os discursos da TV fabricam suas identidades e constituem 

subjetividades e, desta forma, reafirmam as cruéis políticas de identidade que 

discriminam e excluem.  

Costa (2007) mostra algumas formas de operação das políticas culturais de 

identidade atreladas aos discursos e textos culturais produzidos e postos em 

circulação nas sociedades atuais. Ela se refere a Rose (1998 apud COSTA, 2007) e 

seu conceito de “administração do eu contemporâneo” ou “o governo da alma” 

(1998, p. 31 apud COSTA, 2007): trata-se de algo acionado no interior da cultura 

com a intenção de gerenciar a diversidade de forma a torná-la controlável e apta 

para alimentar os fluxos desejados do consumo. Costa também analisa a cultura 

com suas estratégias de inclusão e exclusão inteiramente dissociadas de uma 

ordem valorativa universal. Para saber se uma política de inclusão é boa ou má, 
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depende-se da verificação histórica, da avaliação dos efeitos que produziu e da 

repercussão que teve na vida das pessoas, sociedades ou grupos. Também se 

refere a Stuart Hall (1998 apud COSTA, 2007) e sua argumentação acerca das 

identidades nos cenários pós-modernos: múltiplas, fragmentadas, plurifacetadas e 

descentradas, produzidas inteiramente nas arenas culturais nas quais se travam 

lutas pelo significado que dá sentido às experiências e ao que as pessoas ou grupos 

são. Estas práticas produzem significados e envolvem relações de poder, como o de 

definir inclusão e exclusão das pessoas. 

Em “Babel e uma conversa sobre diversidade e multiculturalismo”, Costa (2007) 

analisa questões da unidade e da pluralidade, dispersão e mesclagem, fronteiras, 

transposições, territorialização, exílio etc. E a torre de Babel é evocada para explicar 

a questão da diversidade no mundo contemporâneo no qual o estigma da confusão 

parece acompanhar a séculos a cultura humana. Ver a diversidade como purgação 

ajuda a compreender a dificuldade em lidar com as diferenças. Há incontáveis 

“outros” nas diversas sociedades humanas. Estes elementos problematizam o 

multiculturalismo e seu discurso polissêmico, diante dos encontros e desencontros 

culturais com a diversidade humana. Há críticas a esse multiculturalismo como 

política de inclusão social, críticas que provêm das análises de fenômenos culturais 

nos quais o que está em jogo é o direito à identidade e à diferença. O 

multiculturalismo não é somente polissêmico, também é polêmico, como aquilo que 

interferem pretensa pureza, a suposta ordem, a presumida perfeição do mundo. 

(Veiga-Neto, 2001, apud COSTA, 2007). 

Os movimentos sociais contemporâneos têm sido fundamentais para a afirmação 

das identidades negadas e silenciadas. São movimentos que tentam subsistir em 

meio às sociedades multiculturais, mas que não incorporam as características e os 

contornos das culturas hegemônicas. Para fazerem isso tentam participar na política 

cultural da representação como seus narradores. “É preciso encher o mundo de 

histórias que falem sobre as diferenças, que descrevam infinitas posições espaço-

temporais de seres no mundo” (COSTA, 2001, p. 65). As histórias estão no cerne 

daquilo que se diz sobre as identidades. As histórias inventam as identidades 

(Edward Said, 1995 apud COSTA, 2007). De fato, os educadores devem desconfiar 

das afirmativas totalizantes e ditas universais, porque o mundo tem mais matizes e 
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facetas do que se pode supor. É na diversidade que se encontra a riqueza, e é no 

plural que se respeita o singular. 

Siqueira (2003) acredita que o multiculturalismo é questão de respeito e não apenas 

de tolerância pelo outro. Para ele tolerar não significa acolher, nem o envolvimento 

ativo com o outro. Tolerância, é reconhecimento simplificado do outro, é reforço do 

sentimento de superioridade; significa suportar a existência do outro e de seu 

pensamento e de sua ação diferentes. Mas, uma vez que as novas tecnologias da 

informação e da comunicação estão interligando o planeta e estruturando uma 

sociedade pluriétnica, com seus diferentes conceitos, culturas e ideologias, as 

próprias noções de tempo e espaço se alteraram. E, da mesma forma, foram 

alteradas as relações com o outro, com uma enorme ampliação de possibilidades de 

contato com diferentes modos de vida. Não reconhecer o outro como ser humano 

pleno, com os mesmos direitos que os demais, gera xenofobia, racismo, guerras 

étnicas, segregação e discriminação baseadas na raça, na idade, na etnia, nas 

questões sexuais, de gênero ou na classe social, resultando isto em altos graus de 

violência. 

Diante disso apresenta-se o multiculturalismo como a nova cultura do espaço global. 

Neste sentido trata-se de uma cultura dinâmica que se refaz com e por meio dos 

próprios fluxos globalizantes. Nesse contexto de relações sociais intensificadas, o 

multiculturalismo modifica e reconstrói as interações e colocando como desafio a 

conciliação de uma diversidade de costumes, concepções e valores, sem o perigo 

de se excluir as formas diferentes de se manifestar. Para Siqueira (2003), há dois 

tipos de multiculturalismo. Há aquele de cunho conservador que busca a conciliação 

das diferenças com base no mito da harmonia. E há o multiculturalismo crítico que 

ainda é chamado de revolucionário, emancipatório, ou contra-hegemônico. O 

primeiro nega que as relações entre as comunidades pós-modernas são marcadas 

por antagonismos e conflitos, reitera os estereótipos e estigmas que recaem sobre 

as chamadas "minorias" (que às vezes se tornam maiorias), e apresenta uma 

concepção estática de cultura. Já o multiculturalismo crítico tem por base a política 

cultural da diferença: ele questiona o monoculturalismo, evidencia as contradições 

socioculturais e faz vir à tona as diferenças e as ausências de muitas vozes que 

foram caladas pelas metanarrativas da modernidade. O multiculturalismo crítico 
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rejeita todo o preconceito ou hierarquia, baseia-se no respeito o ponto de vista, às 

interpretações e atitudes do outro. Constitui-se numa fonte de possibilidades de 

transformação e de criação cultural. 

Com esse conceito de multiculturalismo crítico chega-se a um entendimento 

dinâmico de cultura. Ela deixa de ser um conjunto de características rígidas 

transmitidas de geração em geração e passa a ser uma elaboração coletiva que se 

reconstrói a partir de denominadores interculturais (SIQUEIRA, 2003). A partir disso 

se compreende que o multiculturalismo, como parte integrante das competências 

sóciopolíticas para uma escola pós-moderna crítica para se desenvolver. Se a 

escola entende que o indivíduo pós-moderno cada vez mais será colocado à frente 

do outro, do considerado "diferente", o respeito por este outro se manifestará numa 

vontade autêntica de envolvimento. A flexibilidade passou a ser uma categoria 

política central para se pensar em mudanças possíveis e necessárias. Porém, se a 

conversa franca e autêntica com o outro ainda não se tornou realidade, então se 

torna mais urgente ainda à necessidade dos ambientes educativos pós-modernos 

refletirem-na como possibilidade, afinal, a efetivação dessa conversa envolve uma 

negociação muito complexa (SIQUEIRA, 2003). 

Dessa maneira, é inegável reconhecer, cada vez mais, que as identidades são 

plurais e que as nações sempre se compuseram na diferença, ainda que isso seja 

camuflado por uma homogeneização forçada e até mesmo artificial. Como é 

estimado que 10 a 15% das nações sejam etnicamente homogêneas, pode-se 

afirmar que o multiculturalismo é hoje um fenômeno mundial. 

Inicialmente é um fenômeno inicialmente típico dos Estados Unidos porque eles têm 

especificidades históricas, demográficas e institucionais que favorecem a eclosão do 

multiculturalismo. Mas, a América Latina é o palco das múltiplas temporalidades que 

nunca puderam disfarçar de todo, porque suas nações não são homogêneas assim 

como a modernidade não é linear. Desde quando inventada e incutida, gerações 

após gerações, a identidade tem uma positividade para o bem e para o mal. Por um 

lado pode justificar a violência contra outras nações, por outro lado pode servir para 

defender as nações mais fracas econômico-político-militarmente contra as nações  

mais poderosas. As identidades são históricas e relacionais, mas continuam sendo 

identidades e também reconsideram como fator enriquecedor o múltiplo e cada vez 
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mais múltiplo pertencimento dos indivíduos. Mesmo com todas as suas 

ambivalências, as identidades ambíguas se combinam de formas diferentes: seja 

continental, ou nacional, ou regional, localmente, seja por questões de idade, de 

gênero, étnica, profissional e de classe. O desafio para a identidade da nação é a 

própria diversidade cultural e étnica, a qual também se apresenta como fator de 

enriquecimento e abertura de novas e múltiplas possibilidades. 

Dada a sua complexidade, no Brasil os efeitos dos debates sobre o multiculturalismo 

merecem uma discussão à parte. Respeitando suas raízes mestiças isso acaba por 

não constituir historicamente minorias organizadas como comunidades apartadas do 

conjunto. Para exemplo, tomam-se os migrantes, os quais acabaram assimilados à 

sociedade nacional. Portanto, o país parece ter ficado fora das discussões sobre o 

multiculturalismo até a década de 1980. Daí em diante houve o fortalecimento e a 

visibilidade das chamadas minorias étnicas, raciais e culturais. A partir da pressão 

exercida pelos novos atores sociais, como se observa no próprio texto da 

Constituição de 1988, pode-se considerar esse marco na admissão do pluralismo 

étnico brasileiro. Seus efeitos podem ser observados no campo da educação e da 

literatura quando se fala de escrita feminina, de vozes negras etc. Também seus 

efeitos são percebidos na música jovem das periferias urbanas, quando estes se 

definem como espaços de culturas negras, como a do funk, do rap e do hip-hop. 

Mais precisamente o foco aqui se volta para o multiculturalismo que tangencia a 

educação. 

 

4.2 Multiculturalismo e Educação  

 

É desafiador aprofundar-se em estudos sobre as relações da cultura com a 

educação, dadas as suas infinitas possibilidades, sua incrível polissemia e suas 

ressignificações que se proliferam. Para Veiga-Neto (2003,) a função que se atribui à 

educação acabou por transformar a pedagogia-campo da cultura e a escola-

instituição em arenas privilegiadas. Nessas arenas travam-se disputas e violentos 

choques teóricos e práticos em torno de infinitas questões culturais. A centralidade 

da cultura cresce e ajuda a pensar o mundo. Portanto, compreender o moderno 
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conceito de cultura e seus deslocamentos atuais, é útil para que entenda as 

dificuldades surgidas no campo da educação, principalmente a partir dos avanços da 

epistemologia multicultural, para usar a expressão de Semprini (1999, VEIGA-NETO, 

2003). 

 

 

Foto 22. Loja de Departamentos em supermercado paulista.  
Fonte: Produzida pelo autor em 31.10.2006 

 

Para pensar em possibilidades de ação como professores, é necessário saber como 

se chegou a ser o que se é. Saber quem é ajuda a resistir, desarmar, reverter ou 

subverter o que se é e o que se faz. Ao menos epistemologicamente, qualquer 

multiculturalismo é humilde, pois assume que nunca se saberá o que é este mundo e 

como ele funciona. Com isso, qualquer pedagogia multicultural não deverá pretender 

dizer o que é o mundo, mas poderá demonstrar como o mundo se constitui de jogos 

de poder-saber daqueles que falam nesse e desse mundo, bem como dizem quais 

outras formas podem ser criadas para estar nele. Nas palavras de Veiga-Neto: 
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Trata-se de uma virada porque justamente o que parecia tão 
problemático não passa de um estado do mundo, enquanto aquilo 
que parecia ser o estado do mundo não passa de uma invenção, de 
uma idéia inventada, de uma idéia que um dia foi idealmente 
idealizada [...]. (2003, p. 14) 

A relação da educação com o multiculturalismo, ou com a pluralidade cultural, 

passou a ser um dos temas transversais desde o lançamento dos parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN – e passou-se a reconhecer que a multiculturalidade e 

a perspectiva intercultural têm total relevância social e educacional (PCN-MEC, 

1999). Surgiram então as políticas afirmativas das minorias étnicas e diversas 

propostas inclusivas para pessoas portadoras de necessidades especiais na escola 

regular. Surgiu e ampliou-se o reconhecimento dos movimentos de gênero, 

valorizaram-se as culturas infantis e os movimentos de terceira idade em diferentes 

processos sociais e educativos. Para Fleuri trata-se de “[...] um novo ponto de vista 

baseado no respeito à diferença, que se concretiza no reconhecimento da paridade 

dos direitos” (2003, p. 17). Portanto, seria uma proposta de educação para a 

alteridade. 

A UNESCO publicou sua Declaração sobre a raça e os preconceitos raciais, em 27 

de novembro de 1978, em Paris, durante sua 20ª Conferência Geral das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e este foi um dos documentos 

pioneiros a propor os conceitos fundantes da educação intercultural. Segundo a 

declaração: 

[...] todos os povos e todos os grupos humanos, qualquer que seja a 
sua composição ou a sua origem étnica, contribuem conforme sua 
própria índole para o progresso das civilizações e das culturas, que, 
na sua pluralidade e em virtude de sua interpretação, constituem o 
patrimônio comum da humanidade [...] o processo de descolonização 
e outras transformações históricas conduziram a maioria dos povos 
precedentemente dominados a recuperar sua soberania, de modo a 
fazer com que a comunidade internacional seja um ‘conjunto 
universal e ao mesmo tempo diversificado’ [...] o direito de todos os 
grupos humanos à identidade cultural e ao desenvolvimento da sua 
própria vida cultural no contexto nacional e internacional. (apud 
FLEURI, 2003, p. 18). 

No Brasil, o Programa Nacional de Direitos Humanos foi criado em 13 de Maio de 

1996 e apresenta sua visão ampla e atualizada da problemática e das propostas em 
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desenvolvimento no país3. Particularmente aludem ao direito à igualdade, 

englobando o direito dos afrodescendentes, das crianças e dos adolescentes, dos 

idosos, das mulheres, do grupo GLTTB – gays, lésbicas, travestis, transexuais e 

bissexuais, dos refugiados, dos migrantes e imigrantes, dos portadores de 

deficiências físicas, dos ciganos etc. Contempla movimentos sociais que se 

articulam em prol do reconhecimento de suas identidades de caráter étnico, de 

gênero, de geração, de diferenças físicas e mentais (FLEURI, 2003). Portanto, o 

Brasil se constitui como uma sociedade historicamente multiétnica, dada sua imensa 

diversidade de culturas. E as identidades culturais sofrem contínuos deslocamentos 

ou descontinuidades, sejam com relação à pertença a culturas raciais, étnicas, 

religiosas, lingüísticas, nacionais etc. Para Stuart Hall (1999, p. 16 apud FLEURI, 

2003, p. 23) “as sociedades modernas não têm nenhum núcleo identitário 

supostamente fixo, coerente e estável”. 

Neste país, o jovem, que é o foco desta pesquisa, mais especificamente os 

estudantes do Ensino Médio da FECAP, típica escola particular paulistana, precisa 

ser compreendido como sujeito social que constrói um determinado modo de ser 

jovem. Entre estes jovens há várias suposições de identidade e, para Dayrell (2002 

apud FLEURI, 2003, p. 25-26) “a compreensão da subjetividade construída por 

esses jovens problematiza as imagens de juventude hoje predominantes”.  A 

primeira pressuposição é que a juventude seja vivida como fase transitória, de 

preparação para o futuro. O tempo da juventude reside no aqui e agora. Outra 

pressuposição que os jovens colocam em questão é a do momento de 

distanciamento da família, cujos conflitos não permitem que os jovens coloquem a 

família como o espaço central de experiências estruturantes, mas como filtro por 

meio do qual se inserem no mundo social e o compreendem. Por fim, a última 

imagem questionada é a da juventude como um momento de crise na passagem 

para a vida adulta.  

Por sua vez, a escola tem dificuldades de acolhimento e de entendimento das 

diferentes experiências culturais dos estudantes, segundo Gilberto Ferreira da Silva 

(apud FLEURI, 2003). Os estudantes analisados por este último autor apontaram a 

escola como um território de vivência de situações discriminatórias em maior grau 
                                                 
3 Dados sobre este Programa Nacional de Direitos Humanos podem ser obtidos através do site: 
http://www.mj.gov.br/sedh.  



 69

que o espaço da rua, do trabalho e da própria comunidade. Há, na escola, um 

território de enfrentamentos invisíveis, onde as diferenças são marcadas por seus 

aspectos visíveis, tais como: sexo, cor da pele, deficiência física, vestuário, 

religiosidade, etc. A educação intercultural seria uma boa estratégia para 

potencializar espaços alternativos que produzam outras formas de identidade e de 

interação, quando o outro seria mais bem acolhido e não apenas tolerado. A escola, 

então, se apresenta como um espaço tanto de reprodução quanto de ressignificação 

de símbolos culturais marcados historicamente. 

Em seu texto “Estudos culturais, educação e pedagogia”, Costa, pesquisadora da 

UFRGS e da ULBRA, analisa os estudos culturais realizados no Brasil e questiona 

qual será este território. Analisa ainda a articulação desses estudos com a escola, 

quando afirma que  “[...] a educação se dá em diferentes espaços do mundo 

contemporâneo, sendo a escola apenas um deles” (COSTA, 2003, p. 57). Além da 

escola, há a educação por meio de textos escritos, filmes, propagandas, charges, 

jornais, televisão etc. Daí ela parte para as expressões currículo cultural e pedagogia 

da mídia. O primeiro se refere às representações de mundo, de sociedade, do eu, 

“[...] que a mídia e outras maquinarias produzem e colocam em circulação, o 

conjunto dos saberes, valores, formas de ver e de conhecer que está sendo 

ensinado por elas” (COSTA, 2003, p. 57). E a pedagogia da mídia tem relação com a 

prática cultural cuja dimensão formativa tem efeitos na política cultural “[...] que 

ultrapassam e/ou produzem as barreiras de classe, gênero sexual, modo de vida, 

etnia e tantas outras” (COSTA, 2003, p. 57). 

Desse modo, se o multiculturalismo representa uma inescapável condição do mundo 

ocidental da qual não se pode escapar, a educação multicultural, por conseqüência, 

se refere à resposta que se costuma dar a tal condição – em ambientes 

educacionais. Tal educação multicultural pode promover a sensibilidade para a 

pluralidade de valores e universos culturais (MOREIRA, 2001). Com isso, pode-se 

empregá-la para resgatar valores culturais que se encontrem ameaçados e garantir 

a pluralidade cultural. A educação multicultural pode propiciar a contextualização e a 

compreensão do processo de construção das diferenças e das desigualdades que 

não são naturais e, portanto, pode-se resistir a elas. Isso pode ser empregado para 
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integrar grupos que contestem práticas e valores dominantes, para garantir a 

homogeneidade e tentar esmaecer as diferenças (MOREIRA, 2001). 

Boaventura de Souza Santos (2007. p. 67) afirma que as pessoas têm “[...] direito a 

ser iguais sempre que a diferença as torna inferiores; contudo, têm direito a ser 

diferentes sempre que a igualdade colocar em risco suas identidades”. Como nas 

escolas é inevitável a presença das diferenças, resta saber como se tem lidado com 

isso. Como se tem buscado compreender o processo de construção destas 

diferenças? E que respostas são oferecidas ao caráter multicultural da sociedade?  

 
Foto 23. Outra vitrine de loja que se concentra nas festividades de Halloween.  
Shopping Center em São Paulo.  
Fonte: Produzida pelo autor. 
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4.3 Multiculturalismo e Carnavalização em Celebrações de Halloween numa 
Escola Paulistana 
 

Com o objetivo de identificar as categorias que vêm sendo trabalhadas nesta 

dissertação, o pesquisador se debruçou sobre os questionários realizados numa 

segunda fase na escola Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) 

com os alunos do Ensino Médio e com seus professores. Primeiramente foi realizada 

uma visita, no dia 31 de outubro de 2006, durante as comemorações do Halloween 

naquela escola. Posteriormente, no dia 14 de junho de 2007, foi realizada nova 

visita. Desta vez os questionários foram um aprofundamento daquele primeiro, como 

se observa nos apêndices contendo os modelos destes questionários. 

Visando analisar questões de multiculturalismo, a primeira questão desta segunda 

fase era: O Halloween é uma celebração festiva de origem estrangeira e que foi 
introduzida no Brasil por intermédio das escolas e do comércio. Você acredita 
que tal comemoração de Halloween é prejudicial à cultura brasileira? Dos oito 

professores entrevistados, sete disseram não prejudicar e apenas um acredita que 

prejudique. Curioso é notar que a resposta afirmativa veio do professor Geraldo Luis 

Oliveira que leciona Organização de Eventos para as primeiras séries do ensino 

médio, além de Técnicas de hotelaria e hospedagem, Técnicas de recreação e lazer, 

para as segundas séries. Para este professor “temos uma diversidade cultural pouco 

difundida entre o nosso povo. Por que divulgar culturas de outros países?”. Os sete 

professores que não consideram o Halloween prejudicial à cultura brasileira, 

afirmaram: 

• “Não acho prejudicial, no entanto, acredito que também não contribua 

absolutamente em nada para o cenário cultural. Além disso, não costumo ter 

posições xenófobas em relação a culturas estrangeiras” – Profª. Maria 

Filomena Gomes, Literatura (1ª à 3ª série do ensino médio pleno e do ensino 

técnico). 

• Para a profª. Natália Imori de Almeida, de Língua Inglesa para o ensino 

médio: “Porque o interessante é aprender sobre a cultura, não só do próprio 

país, mas descobrir a diversidade que existe no mundo”. 
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• O professor de Marketing, Alessandro Bender, afirmou: “A cultura é 

miscigenada, em especial a brasileira. Ela não é ‘pura’, pois é composta de 

várias outras”. 

• Luciana Carla Rosini, professora de Inglês para as primeiras séries, entende 

que: “Não necessariamente, uma vez que em se tratando de cultura, esta 

mistura poderá trazer alegria, diversão e dinamismo nas escolas (propostas 

de atividades etc.)”. 

• A professora de Língua Portuguesa e Produção de Texto (1ª e 2ª séries do 

ensino médio), Danielle Karen de Lima, registrou no questionário: “A 

importância dada à festa depende da cultura de cada grupo social, o que 

parece valorizar mais a comemoração do Halloween conforme o nível 

econômico mais elevado”. 

• Ana Rosa M. Salça, que leciona História para as três séries do ensino médio, 

acredita que “Existem diferentes culturas e todas devem ser respeitadas em 

sua individualidade, portanto, não há prejuízo, mas sim integração”. 

• Por fim, para a outra professora de Língua Inglesa para o ensino médio, 

Rafaela Cirillo Barricelli: “Acredito que toda expansão cultural é válida”. 

Para a mesma questão houve oito respostas negativas e apenas três positivas, num 

total de onze alunos entrevistados. Entre os que acreditam que o Halloween 

prejudica houve respostas como “[...] cada um deve ter as suas próprias 

características” [Carolinne, 18 anos], “[...] com a comemoração do Halloween a 

cultura brasileira é esquecida” [Pedro, 17 anos]. Aqueles que acreditam não 

prejudicar afirmam: “é mais uma festa, mas que poderia abordar mais o nosso 

folclore” [Bruno, 19 anos], “[...] passa alegria e diversão” [Ana Carolina, 16 anos]; 

“[...] só viria acrescentar mais coisas para o país” [Júlia, 16 anos]; “[...] poderíamos, 

sim, usufruir nossa cultura, mas uma festa não faz mal a ninguém” [Marcela, 18 

anos] e “[...] mas poderíamos chamar de ‘dia das bruxas’ ou ‘festa das bruxas’ para 

cortar um pouco a ligação com o estrangeirismo e introduzir mais uma cultura nossa 

na festa” [Sabrina, 16 anos]. 

A segunda questão foi: “Observa-se que as comemorações de Halloween sofreram 

adaptações à realidade brasileira. Quais adaptações você pode apontar?”. E as 

adaptações que os professores apontaram foram: 
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• Ana Rosa: “restrição a ambientes fechados (escolas, clubes), diferente dos 

EUA”. 

• Danielle Lima: “Quase não se vê a coleta de doces nas ruas, parece uma 

festa restrita aos clubes e escolas, como uma festa à fantasia, sem os doces 

nem os truques, talvez por medo da violência”. 

• Luciana Rosini: “Estas adaptações podem ocorrer devido às condições 

econômicas do país, cultura, valores e interesses referentes a cada nível da 

população”. 

• Natália respondeu: “Não se comemora o dia de todos os santos, mas sim o 

dia das bruxas. É difícil se ver pessoas pedindo doces e mencionando a frase 

‘gostosuras ou travessuras’, mas pode-se ver pessoas usando fantasias 

horripilantes numa ‘balada’ dançando e bebendo ao som de música 

eletrônica”. 

• Geraldo: “Música, alimentação. A festa em si não segue tradições 

americanas”. 

• Por fim, a Rafaela, escreveu: “A maior adaptação seria a ênfase dada ao lado 

negativo da festa, deixando para trás a história em si”. 

Dois professores preferiram não responder. Já quanto aos alunos, as afirmações 

foram: “[...] a própria festa, pois lá se comemora nas ruas” [Carolinne]; “No Brasil não 

há uma empolgação das pessoas para irem às casas e pedir doces” [Pedro] e o 

Breno Ciriel [16 anos, que não respondeu à anterior] acredita que “só acontece em 

condomínios e festas comerciais”. “As festas são decoradas com peças mais baratas 

e não têm uma grandeza como nos EUA. Os doces e fantasias são mais simples, 

mas mesmo assim é possível se divertir” [Gustavo, 16 anos, que não respondeu à 

anterior]; o mesmo afirmou Júlia. Também para o Bruno estas diferenças se devem 

às difíceis condições financeiras. Para a Ana Carolina as festas não têm tanta 

importância neste país e a Marcela não consegue “visualizar a influência do 

Halloween no Brasil”. Somente a Sabrina afirma que “não senti nenhuma adaptação. 

Segue plenamente sua origem: abóboras, docinhos, fantasias”. Dois alunos não 

responderam a esta segunda questão. 

Partindo para a terceira: “Quais são as principais motivações para uma criança 

participar do Halloween no Brasil?”, primeiramente são apontadas as respostas que 
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os alunos apresentaram: diversão, mudança da rotina, doces e imaginação. 

Também havia duas outras questões parecidas, mas sobre as motivações de 

adolescentes e de jovens para tais comemorações. Sobre as motivações dos 

adolescentes, o que se obteve de respostas foi: “adolescentes adoram festas de 

todo o tipo”, além de fantasias, músicas, o encontro com os amigos, curtição, 

acompanhar irmãos e família. Para os jovens seria a mudança de rotina, relembrar a 

infância, “baladas” e convívio social. Dos professores questionou-se quais as 

motivações para seus alunos participarem. As respostas apresentadas foram: 

• “Uma lembrança da cultura norte-americana, fazendo uma relação com a 

história medieval e à perseguição promovida pelas autoridades religiosas” – 

[Ana Rosa / História]; 

• “parece uma prática em espelho da cultura americana, uma necessidade de 

copiar uma festa” - [Danielle / Língua Portuguesa]; 

• “Para os alunos há todo um processo de realização, uma vez que abrange 

oportunidades de atividades, interesses e aprendizados neste tipo de evento 

cultural” – [Luciana / Inglês]; 

• “[...] descontração e brincadeira” [Alessandro / Marketing]. 

• “Primeiramente leva os professores a passarem a origem como aprendizado 

cultural. Depois disso, preparar abóboras, vestir fantasias e comemorar” - 

[Natalia / Inglês]; 

• “Balada.Para esse povo festeiro nada melhor” - [Geraldo / Organização de 

eventos etc.] e 

• “Além da questão cultural, tal comemoração envolve todo um universo de 

terror’ [Rafaela / Inglês]. 

A última questão apresentada aos professores foi toda elaborada e direcionada para 

a questão central desta dissertação: a carnavalização. De modo simples e sucinto 

apresentaram-se alguns conceitos básicos do que seja a carnavalização para, de 

certa forma, direcionar melhor a questão e colher informações mais precisas. A 

questão foi apresentada desta forma: 

• A carnavalização significa o desvio de uma manifestação cultural sobre 

determinado fato cultural. Com isso ocorre à inversão, ou a profanação, ou a 
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familiarização ou excentricidades relacionadas àquele fato cultural. Parece 

que foi justamente isso o que ocorreu no Brasil com relação ao Halloween. 

Portanto, aponte quais destes aspectos da carnavalização do Halloween no 

Brasil você pode observar: 

Os professores responderam mais detidamente e, a seguir, são abreviadas algumas 

de suas considerações: 

• “[...] o fator é a falta de conhecimento histórico da data em si [...] há toda uma 

significação religiosa que não é passada às pessoas” [Rafaela / Inglês]; 

• “[...] especulação comercial” – [Geraldo / Org. eventos]; 

• “[...] o conceito de carnavalização carrega uma conotação diferente, ligada ao 

conceito de paródia, sátira, postura crítica. Não é o caso. Observo 

generalizações, uma postura acrítica, de subserviência e mera cópia do que 

vem de fora” - [Filomena / Literatura]; 

• “[..] somos um povo que temos a humildade de estudar sobre a cultura e 

história do mundo, e os Estados Unidos pouco sabem a respeito de carnaval 

e futebol” – [Natália / Inglês]. 

• “Um movimento de festa à fantasia que parece subordinado à cultura 

americana, adaptado à necessidade brasileira de comemorar, como num 

eterno carnaval” – [Danielle / Português]. 

Portanto, apreende-se até aqui que a celebração do Halloween no final de outubro 

não implica necessariamente em expressão de uma dominação cultural globalizante 

e massificante, intencionalmente operacionalizada pelos norte-americanos como 

forma eficaz de dominar o mundo. Talvez até mesmo fossem esperadas respostas 

como essa, mas isso não ficou evidente nos pareceres de alunos ou docentes. 

Segundo, então, os seus participantes o raciocínio é bem mais simples: aqui é o 

Brasil e se em Outubro não tem festa nenhuma culturalmente brasileira, por que não 

o Halloween? Afinal, poucos comemoram o Dia do Saci e até mesmo é um 

movimento novo que surgiu como tentativa de resistência a esta pretensa 

dominação. O que mais se assemelha, especificamente quanto à distribuição dos 

doces, é a festa religiosa de São Cosme e São Damião, que ocorre no dia 27 de 

outubro. Aforando isso, não há mais carnaval, nem São João, o Natal e o reveillon 
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ainda estão longe, não tem Bumba-meu-boi etc. Talvez a brecha deixada neste país 

festeiro tenha aberto a chance para a inserção de festas de Halloween. Pelos 

relatos, principalmente dos alunos, surgiu de uma necessidade natural que crianças, 

adolescentes e jovens têm de achar algum motivo para comemorar e participar de 

festas. Isso se reforça com o próprio clima de Halloween que propicia, no aspecto 

visual, uma festa potencialmente interessante, com pessoas fantasiadas em tons de 

roxo, vermelho e preto, etc. 

Não se observa, de fato, crianças batendo às portas das casas e pedindo doces no 

Halloween brasileiro. O que se perpetua como costume da distribuição de doces é, 

como já foi dito, o dia 27 de setembro (Cosme e Damião). No Brasil as pessoas 

vestem capas pretas feitas de panos baratos e aqueles dentes de vampiro de 

plástico, ouvindo forró, samba, rock, pagode ou os Detonautas, Skank etc., pode até 

mesmo ser música americana. Nada disso importa aos jovens brasileiros desde que 

estejam dançando com uma lata de cerveja na mão. Isso não seria um Halloween 

tipicamente brasileiro? Talvez até tenha a ver com certa dose de "gostosuras ou 

travessuras". Na mentalidade juvenil não há nisso nada de dominação cultural 

estrangeira. Mas, comemorar o Halloween tem sido uma simples expressão de 

necessidade de festas, de vestir uma roupa diferente, de sair da rotina e de ficar 

dançando num ambiente totalmente diferente do usual. Talvez um carnaval mesmo. 

Não uma micareta, mas um carnaval fora de época. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir de observações de comemorações de festividades de Halloween no Brasil, 

cada vez mais freqüentes nas escolas, demonstrou-se que há muitas implicações 

atrás desta simples prática. Com isso, foi realizada toda a pesquisa que apontou 

variadas ressignificações e aplicações específicas da maneira brasileira de se 

comemorar estas festividades. De fato, o Halloween no Brasil não é apenas 

subproduto de campanhas publicitárias voltadas ao público infantil e adolescente, 

mas a sua comemoração sofre o processo denominado carnavalização e, ainda 

manifesta o que se abordou sob os conceitos de carnavalização e de 

multiculturalismo. O foco foi a carnavalização entendida como um desvio da 

manifestação cultural sobre o fato cultural e objetivando demonstrar prioritariamente 

tal fenômeno a partir de um estudo de caso em uma unidade escolar na capital 

paulista. 

Sem deixar de apontar que a introdução de comemorações e festividades de 

Halloween são também subprodutos do consumismo infantil e adolescente 

crescente, foi focalizado principalmente que tal fato se dá a partir da carnavalização 

que os jovens, os adolescentes e as crianças têm promovido no país. O Halloween 

inicialmente veiculado pelas escolas de idiomas torna-se gradativamente habitual no 

Brasil, mas não o faz em detrimento do folclore nacional, que é muito mais rico e 

autóctone. No Brasil nota-se o desvio do foco original que trouxe à lume as 

festividades de Halloween e analisou-se isto como o fenômeno de carnavalização 

que a pesquisa demonstrou a partir de seus referenciais teóricos e das pesquisas 

que expressaram a opinião de seus participantes. 

A dissertação não se furtou a abordar as questões de interculturalismo e de 

multiculturalismo presentes deste país de enorme diversidade étnica. No Brasil os 

jovens buscam se identificar com seus grupos e, quando necessário, manifestam 

sua pertença por meio de participações em festividades, uso de roupas que, por 

vezes, os identificam com este ou aquele estilo musical de sua preferência etc. No 

caso de uma destas participações festivas observou-se a carnavalização das 

comemorações do Halloween num ambiente escolar típico da capital paulista. 
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A análise das comemorações do Halloween a partir da opinião de seus diferentes 

participantes apresentou, em primeiro lugar, o fenômeno desde suas origens até sua 

inserção no Brasil de forma “carnavalizada”. Em segundo lugar, analisou a 

carnavalização do Halloween como fator atual e presente na vida dos adolescentes 

brasileiros. Isso foi realizado a partir do conceito de Bakhtin sobre a carnavalização e 

de suas implicações no contexto brasileiro, especificamente na escola que foi alvo 

da pesquisa. Por fim, foram estudados alguns conceitos de multiculturalismo e suas 

relações com a educação, com a carnavalização destas festividades advindas de 

outras culturas e aqui inseridas. 

O objetivo que se tem pretendido alcançar foi o de lançar luzes para a compreensão 

do processo de carnavalização do Halloween junto ao público brasileiro o que não 

se observou contribuir favorável ou desfavoravelmente para o desenvolvimento 

psicossocial dos adolescentes, nem mesmo como algo capaz de influenciar a 

formação de costumes. No caso específico da carnavalização foi analisada a 

maneira como se dá esse fenômeno, respeitando-se os conceitos de 

multiculturalismo em relação aos ambientes escolares. 

O problema ou a questão norteadora da pesquisa foi acerca de como se efetua a 

carnavalização das comemorações de Halloween em uma comunidade escolar sob 

a ótica de seus diferentes participantes. Para problematizar o tema, também se 

investigaram a presença de formas de multiculturalismo, de modos de pensamento e 

das motivações dos adolescentes para tais festividades. Como resultado de 

pesquisa, entende-se que foi demonstrada a hipótese de que a carnavalização das 

comemorações do Halloween, em uma comunidade escolar paulistana, se dá a partir 

de elementos próprios e de valores culturais advindos de vivências, limitações 

próprias e peculiaridades, porque não dizer deste folclore nacional. 

Os referenciais teóricos empregados serviram para obter tais resultados, tendo sido 

valioso o conceito de carnavalização de Bakhtin. Esta carnavalização reflete a 

questão reveladora de um lugar de manifestação da miscigenação entre a cultura do 

colonizador europeu medieval, com as outras culturas que participam da formação 

da sociedade brasileira, e as culturas africana e indígena. No caso específico desta 

pesquisa o próprio Halloween, aqui focalizado, foi devidamente compreendido como 

passivo de um processo de carnavalização em suas comemorações. Quanto aos 
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conceitos de multiculturalismo foram empregados teóricos como Marisa Vorraber 

Costa, Alfredo Veiga-Netto, Holgonsi Soares Siqueira, Lúcia Santaella, Antônio 

Flávio Barbosa Moreira e Elisabete Garbin, principalmente nas relações que eles 

fazem com a educação e com as suas manifestações em ambientes escolares. 

Dessa forma, preservou-se o caráter investigatório no estudo do problema e na 

enunciação de sua hipótese aqui demonstrada. 

Esta pesquisa exploratória foi realizada graças aos 60 adolescentes participantes, 

na faixa etária dos 14 aos 18 anos de idade, estudantes do Ensino Médio da FECAP 

que responderam aos primeiros questionários elaborados para este fim, os vinte 

docentes, incluindo a diretora e o coordenador de curso. Ainda foi muito relevante a 

participação de outros dez professores mediante entrevistas na segunda pesquisa 

de aprofundamento, juntamente com os onze alunos que colaboraram. Como o foco 

se deu acerca das comemorações de Halloween segundo a opinião destes 

participantes, muito contribuíram para as análises da questão cultural, respondendo 

questões acerca de suas reações diante do Halloween e de suas preferências. 

Longe de manifestações de anti-americanismo ou de ufanismos com a cultura 

nacional, a pesquisa se ateve a conceitos como a carnavalização e multiculturalismo 

presentes nestas comemorações ao estilo brasileiro. Entre os resultados obtidos 

estão a constatação de que a comemoração do Halloween não seria expressão de 

uma dominação cultural globalizante e massificante intencional por parte dos norte-

americanos como forma eficaz de dominar o mundo. Como no Brasil em outubro não 

há festas tipicamente desta cultura, como São João, Carnaval, Bumba-meu-boi etc., 

a realização de festas de Halloween parecem ter encontrado espaço diante da 

necessidade natural que os brasileiros têm de comemorar, festejar. Neste sentido, o 

Halloween proporciona uma festa potencialmente bem interessante visualmente: 

pessoas fantasiadas, cores em tons de roxo, vermelho e o preto, doces, músicas, 

enfim, festa. 

Mesmo que distante, o Halloween "brasileiro" guarda certa singularidade com o 

original norte-americano. Se nos EUA existe o costume de as criancinhas se 

fantasiarem e saírem batendo de porta em porta com o seu "gostosuras ou 

travessuras", no Brasil existe o costume da distribuição de doces em homenagem 

aos santos Cosme e Damião, mas isso ocorre no dia 27 de setembro. Também se 
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nota que as dificuldades econômicas têm sua parcela nas comemorações do 

Halloween, porque os brasileiros vestem capas pretas feitas de panos baratos e 

brincam com dentes de vampiro de plástico. Curiosamente fazem isso jogando 

baralho, ouvindo samba, rock, música popular brasileira e, até mesmo música 

americana. Há os que o fazem, exceto nas escolas, dançando com cerveja na mão 

como algo tipicamente brasileiro.  

Não se puderam constatar traços de dominação cultural no Halloween brasileiro, 

pois que esta é a simples expressão de uma necessidade de festejar, de vestir uma 

roupa diferente, de sair da rotina e ficar dançando num ambiente totalmente 

diferente do usual. O mesmo se dá no carnaval. Alguém poderá afirmar que todo 

dinheiro gasto deveria ser canalizado para eventos relativos à cultura nacional e à 

valorização de suas raízes. Mas, constata-se que o Halloween não chega a ocupar o 

lugar de nenhuma comemoração típica brasileira, as quais não deixaram de ser 

devidamente comemoradas. No país, neste aspecto em particular, não se verificou 

que a cultura americana esteja se sobrepondo à brasileira. Trata-se mesmo de uma 

carnavalização do Halloween brasileiro. Até mesmo a maioria das fantasias, pelo 

menos nas festas mais simples, é produzida no Brasil ou no Paraguai. A Rua 25 de 

Março fatura muito nesta época com mercadorias não muito sofisticadas. Também 

as comidas e bebidas são tipicamente brasileiras, a música predominante também. 
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APÊNDICE A 

PRIMEIRO QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 
 

PESQUISA DE MESTRADO 
Educação, Arte e história da cultura. 

UNIVERSIDADE 
MACKENZIE 

QUESTIONÁRIO N.   

NOME DO ENTREVISTADO  

NOME DA ESCOLA  

IDADE DO ENTREVISTADO  Série que está cursando  

DATA DA PESQUISA TELEFONE  
____/ _____/ 2006.   
 
O objetivo desta pesquisa é levantar dados acerca das comemorações de Halloween 
no Brasil. Os dados coletados serão analisados e interpretados para fins 
educacionais, fazendo parte de uma pesquisa, em nível de mestrado. 
A sua opinião é muito importante para esta pesquisa. O pesquisador aguarda sua 
opinião mais sincera e agradece sua contribuição. 
 
1. O HALLOWEEN FAZ PARTE DA CULTURA EUROPÉIA 

Concordo totalmente Concordo Não concordo nem discordo Discordo totalmente 
     

2. O HALLOWEEN FAZ PARTE DA CULTURA NORTE-AMERICANA 
Concordo totalmente Concordo Não concordo nem discordo Discordo totalmente 

     
3. O HALLOWEEN JÁ FAZ PARTE DA CULTURA BRASILEIRA 

Concordo totalmente Concordo Não concordo nem discordo Discordo totalmente 
     

4. COLOQUE UM X NOS VALORES QUE VOCÊ ASSOCIA AO HALLOWEEN 
Religião Cultura Sociedade Raça Nacionalidade Local Educacional Moral 

Familiar Escolar Amizade Política Filantropia Ética Profissional Moda 
 
5. COLOQUE UM X NOS PERSONAGENS LIGADOS AO HALLOWEEN 

Cuca Jack 
O´lantern 

Saci 
Pererê 

Bruxas Currupira Drácula Mula Sem 
Cabeça 

Frankenstein

Lobisomem Iara ou 
Mãe 

d´água 

Monstro 
do Lago 

Ness 

Bicho 
Papão 

Duendes Elfos Boi da Cara 
Preta 

Neguinho do 
Pastoreio 

 
6. O HALLOWEEN SUBSTITUI AS FESTAS FOLCLÓRICAS BRASILEIRAS 

Concordo totalmente Concordo Não concordo nem discordo Discordo totalmente 
     

7. PARTICIPAR DE FESTAS FOLCLÓRICAS É BREGA 
Concordo totalmente Concordo Não concordo nem discordo Discordo totalmente 

     
8. PARTICIPAR DE FESTAS DE HALLOWEEN ESTÁ NA MODA 

Concordo totalmente Concordo Não concordo nem discordo Discordo totalmente 
     

9. QUAL É A SUA MOTIVAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FESTAS DE 
HALLOWEEN? 
A mídia incentiva Os amigos ou familiares A escola promove Já faz parte da minha cultura 
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convidam 
     

10. DE QUANTAS FESTAS DE HALLOWEEN VOCÊ JÁ PARTICIPOU? 
Nenhuma Uma Duas Três Quatro Cinco ou mais 

      

 
11. DE QUANTAS FESTAS FOLCLÓRICAS VOCÊ JÁ PARTICIPOU? 

Nenhuma Uma Duas Três Quatro Cinco ou mais 

      

 
12. QUAIS PALAVRAS ABAIXO ESTÃO RELACIONADAS ÀS FESTAS DE 
HALLOWEEN? 

Dia das 
Bruxas 

Dia do Saci 
Pererê 

Festas 
Juninas 

Dia de Todos 
os Santos 

Dia de 
Finados 

Dia dos 
Mortos 

Dia da 
Reforma 

Festas 
Natalinas 

Festas 
Patrióticas 

Festas 
Estudantis 

Festas 
Religiosas 

Festas 
Satânicas  

13. AS FESTAS DE HALLOWEEN SÃO PARA QUAIS CLASSES SOCIAIS? 
baixa média Alta Todas 

     
14. AS FESTAS DE HALLOWEEN SÃO PARA QUAIS POPULAÇÕES? 
Zonas Rurais Zonas urbanas 

(periferias) 
Zonas urbanas  

(bairros de classe média) 
Zonas urbanas 

(bairros de classe alta) 
     

15. NO HALLOWEEN É USADA A EXPRESSÃO “TREAT OR TRACK?”. QUAL A 
MELHOR TRADUÇÃO PARA ESTA EXPRESSÃO? 

 Trato ou 
travessura? 

Presente ou Oferenda? Travessura ou 
gostosura 

     
16. PARA PARTICIPAR DAS FESTAS DE HALLOWEEN VOCÊ COSTUMA 
COMPRAR 
Fantasias de 
super-heróis. 

Fantasias e 
máscaras de 

terror. 

Doces, balas e guloseimas. Fantasias de outros estilos 

      
17 NAS FESTAS DE HALLOWEEN VOCÊ PRECISA GASTAR. 

Nenhum 
dinheiro 

Pouco dinheiro Uma quantia média de dinheiro Muito dinheiro 

     
Agradeço sua contribuição para minha pesquisa que fará parte de minha dissertação 
de Mestrado da Universidade Presbiteriana Mackenzie / Programa de Pós-
Graduação em Educação, Arte e Histórica da Cultura. 
Tema da dissertação: Comemorações do Halloween numa comunidade escolar 
segundo os seus participantes. 
Pesquisador/mestrando: João J. Amaral de Jesus. 

 



 89

APÊNDICE B 
PRIMEIRO QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 

 
PESQUISA DE MESTRADO 

Educação, Arte e História da Cultura. 
UNIVERSIDADE 

MACKENZIE 
QUESTIONÁRIO N.º  

NOME DO ENTREVISTADO  

NOME DA ESCOLA  

CARGO NA ESCOLA  MATÉRIAS QUE LECIONA 

DATA DA PESQUISA: ____/ _____/ 2006.   
TELEFONE:   
 
O objetivo desta pesquisa é levantar dados acerca das comemorações de Halloween 
no Brasil. Os dados coletados serão analisados e interpretados para fins 
educacionais, fazendo parte de uma pesquisa, em nível de mestrado. 
A sua opinião é muito importante para esta pesquisa. O pesquisador aguarda sua 
opinião mais sincera e agradece sua contribuição. 
  
1. O HALLOWEEN JÁ FAZ PARTE DA CULTURA BRASILEIRA. 

Concordo totalmente Concordo Não concordo nem discordo Discordo totalmente 
     

2. INDIQUE OS VALORES QUE VOCÊ ASSOCIA AO HALLOWEEN: 
Religião Cultura Sociedade Raça Nacionalidade Local Educacional Moral 

Familiar Escolar Amizade Política Filantropia Ética Profissional Moda 
 
3. O HALLOWEEN SUBSTITUI AS FESTAS FOLCLÓRICAS BRASILEIRAS. 

Concordo totalmente Concordo Não concordo nem discordo Discordo totalmente 
     

4. PARTICIPAR DE FESTAS FOLCLÓRICAS É BREGA! 
Concordo totalmente Concordo Não concordo nem discordo Discordo totalmente 

     
5. PARTICIPAR DE FESTAS DE HALLOWEEN ESTÁ NA MODA! 

Concordo totalmente Concordo Não concordo nem discordo Discordo totalmente 
     

6. EM SUA OPINIÃO O QUE ESTIMULA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 
JOVENS A PARTICIPAR DE FESTAS DE HALLOWEEN? 

Mídia Amigos ou familiares Escola Cultura 
Valores Diversão e Lazer Moda Status  

7. DE QUANTAS FESTAS DE HALLOWEEN VOCÊ JÁ PARTICIPOU? 
Nenhuma Uma Duas Três Quatro Cinco ou mais 

      

 
8. DE QUANTAS FESTAS FOLCLÓRICAS VOCÊ JÁ PARTICIPOU? 

Nenhuma Uma Duas Três Quatro Cinco ou mais 
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9. AS FESTAS DE HALLOWEEN SÃO PARA QUAIS CLASSES SOCIAIS? 

Baixa Média Alta Todas 
     

10. AS FESTAS DE HALLOWEEN SÃO PARA QUAIS POPULAÇÕES? 
Zonas Rurais Zonas urbanas 

(periferias) 
Zonas urbanas  

(bairros de classe média) 
Zonas urbanas 

(bairros de classe alta) 
     

11. QUAIS PALAVRAS ABAIXO ESTÃO RELACIONADAS ÀS FESTAS DE 
HALLOWEEN? 

Dia das 
Bruxas 

Dia do Saci 
Pererê 

Festas 
Juninas 

Dia de Todos 
os Santos 

Dia de 
Finados 

Dia dos 
Mortos 

Dia da 
Reforma 

Magia ou 
Feitiçaria 

Festas 
Patrióticas 

Festas 
Estudantis 

Festas 
Religiosas 

Festas 
Satânicas  

12. AS FESTAS DE HALLOWEEN ESTÃO DIRETAMENTE VINCULADAS AO 
CONSUMISMO INFANTIL. 

Concordo totalmente Concordo Não concordo nem discordo Discordo totalmente 
     

13. AS FESTAS DE HALLOWEEN ESTIMULAM ESTE CONSUMISMO. 
Concordo totalmente Concordo Não concordo nem discordo Discordo totalmente 

     
• Por fim, agradeço se opinar sobre o tema de minha dissertação, ou mesmo se 

puder colocar abaixo sua opinião sobre o assunto. 
 

• Tema: Consumismo infantil e a inserção do Halloween no Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Para a análise dos dados coletados você autoriza: 
[ ] Divulgar o n.ºdo questionário respondido, cargo/disciplinas que leciona 
[ ] Divulgar seu nome também. 
 

Agradeço sua contribuição para minha pesquisa que fará parte de minha dissertação 

de Mestrado da Universidade Presbiteriana Mackenzie / Programa de Pós-

Graduação em Educação, Arte e Histórica da Cultura. 

 

Pesquisador/mestrando: João J. Amaral de Jesus. 

 



 91

APÊNDICE C 
SEGUNDO QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

Pesquisa para dissertação de mestrado em 
EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
 

Nome do entrevistado: ________________________________________________ 

Nome da escola: _____________________________________________________ 

Idade do entrevistado: ___________ - Série que está cursando: _________ 

Data da pesquisa: ___/ ___/ 2007. 

 

O objetivo desta pesquisa é levantar dados acerca das comemorações de Halloween 

no Brasil. Os dados coletados serão analisados e interpretados com fins 

educacionais, fazendo parte de uma pesquisa em nível de Mestrado. A sua opinião é 

muito importante e o pesquisador agradece sua opinião sincera e sua colaboração. 

 

1. O Halloween é uma celebração festiva de origem estrangeira e que foi 

introduzida no Brasil por intermédio das escolas e do comércio. Você acredita 

que tal comemoração de Halloween é prejudicial à cultura brasileira?  

[ ] Sim [ ] Não.  Justifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

2. Observa-se que as comemorações de Halloween sofreram adaptações à 

realidade brasileira. Quais adaptações você pode apontar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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3. Quais são as principais motivações para uma criança participar do Halloween 

no Brasil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

4. Quais são as principais motivações para um adolescente participar do 

Halloween no Brasil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

5. Quais são as principais motivações para um jovem ou um adulto participar do 

Halloween no Brasil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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APÊNDICE D 
SEGUNDO QUESTIONÁRIO PARA DOCENTES 

Pesquisa para dissertação de mestrado em 
EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
 

Nome do entrevistado: _________________________________________________ 

Nome da escola: _____________________________________________________ 

Matérias e Séries nas quais está lecionando nesta escola: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Data da pesquisa: ___/ ___/ 2007. 

 

O objetivo desta pesquisa é levantar dados acerca das comemorações de Halloween 

no Brasil. Os dados coletados serão analisados e interpretados com fins 

educacionais, fazendo parte de uma pesquisa em nível de Mestrado. A sua opinião é 

muito importante e o pesquisador agradece sua opinião sincera e sua colaboração. 

 

1. O Halloween é uma celebração festiva de origem estrangeira e que foi 

introduzida no Brasil através das escolas e do comércio. Você acredita que tal 

comemoração de Halloween é prejudicial à cultura brasileira?  

[ ] Sim  [ ] Não.  Justifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________. 
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2. Observa-se que as comemorações de Halloween sofreram adaptações à 

realidade brasileira. Quais adaptações você pode apontar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

3. Quais são as principais motivações para os seus alunos participarem do 

Halloween no Brasil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

4. A carnavalização significa o desvio de uma manifestação cultural sobre 

determinado fato cultural. Com isso ocorre a inversão, ou a profanação, ou a 

familiarização ou excentricidades relacionados àquele fato cultural. Parece 

que foi justamente isso o que ocorreu no Brasil com relação ao Halloween? 

Portanto, aponte quais destes aspectos da carnavalização do Halloween no 

Brasil você pode observar: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


