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Este trabalho apresenta parte dos resultados da pesquisa em nível de mestrado que investigou e procurou compreender o processo de construção da arquitetura temporal das escolas públicas primárias do estado de São Paulo, no período compreendido entre 1890 e 1929, no que concerne à configuração não só do calendário (data de matrícula, início e fim das aulas, período(s) de exames, horários de entrada e saída, feriados e festas), como também dos quadros horários a serem seguidos na organização das atividades dos professores e alunos (a divisão da semana e do dia de aula, as matérias e o tempo a ser dedicado ao ensino de cada uma delas, a hierarquia entre elas, o tempo de descanso, a importância da pontualidade, ordem e disciplina) notando-se permanências, rupturas e ressignificações presentes nesse processo. Numa tentativa de apreender a dinâmica da construção da arquitetura temporal das escolas públicas, sem deixar de considerar a importância dos grupos escolares O grupo escolar (escola elementar graduada), instituído pela Lei paulista n. 169, de 07 de agosto de 1893, representou uma das mais importantes inovações educacionais ocorridas no final do século XIX e, do ponto de vista do tempo, implicou em mudanças significativas na organização escolar. Coexistiam durante todo período estudado diferentes tipos de escola: além dos grupos escolares, havia as escolas isoladas (ou de um só professor) rurais e urbanas e as escolas-modelo. Deve-se levar em conta que embora se quisesse generalizar o modelo instituído pelos grupos, a realidade dos diferentes tipos de escola dificultava que isso fosse efetivado., o corpus de documentos a partir do qual se realizou o estudo foi composto por fontes da legislação educacional concernentes ao estado de São Paulo (leis e decretos que regulamentam, reformam e (re)organizam a instrução pública), textos de revistas pedagógicas publicadas em São Paulo, a saber: A Escola Pública (1895-1897), Revista de Ensino (1902-1919), Revista Escolar (1925-1927) e Educação (1927-1929), bem como relatórios dos inspetores escolares.  
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Tendo em vista que a organização do tempo consiste em um dos elementos constitutivos da cultura escolar, é preciso atentar para o fato de que em momentos diferentes, os sistemas de referências temporais, tal como a cultura escolar, se modificam e se transformam, já que os princípios que integram e regulam as atividades escolares, conforme bem explicita Julia (2001), por se relacionarem a finalidades religiosas, sociopolíticas ou de socialização, por exemplo, também se alteram Entende-se cultura escolar segundo a concepção de Dominique Julia (2002, p. 10): “um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e incorporação desses comportamentos; normas e práticas  coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais professores” (grifos do autor). Viñao Frago (1995, p. 68-69) define cultura escolar como o “conjunto de aspectos institucionalizados que caracterizam a escola como organização”, incluindo, “práticas e condutas, modos de vida, hábitos e ritos – a história cotidiana do fazer escolar –, objetos materiais – função, uso, distribuição no espaço, materialidade física, simbologia, introdução, transformação, desaparecimento [...] –, e modos de pensar, assim como significados e idéias compartilhadas”. Embora essa definição também traga contribuições importantes, deve-se notar que Julia incorpora o contexto e relaciona as práticas às diferentes épocas, o que é extremamente relevante para o trabalho proposto aqui.. Com a emergência, consolidação e expansão dos sistemas escolares estatais modernos e a conseqüente generalização do modelo escolar que se tornou modelo universal de comportamento social, o sentido e a natureza da aprendizagem social do tempo sofreram profundas transformações. Esse processo acompanhou a afirmação e o desenvolvimento dos Estados-Nação, a partir de meados do século XIX. É nesse momento que a escola tornou-se, na maioria dos países ocidentais, uma instituição de grande relevância política e social, passando a integrar a vida das crianças e jovens. 
No Brasil e, de modo particular em São Paulo, foi a partir da criação dos grupos escolares, em 1893, que se formulou “uma nova distribuição do tempo [...] forjada no processo de criação dos sistemas nacionais de ensino nos quais se consolida também uma nova organização administrativa e pedagógica da escola primária” (SOUZA, 1999, p. 129). Conforme a mesma autora (1999, p. 223), no processo de construção da escola primária graduada no final do século XIX, empregar e distribuir o tempo compreendiam aspectos imprescindíveis para a configuração de uma nova cultura escolar. 
Até o fim do século XIX e início do século XX, não havia um tempo e um calendário escolar autônomos, o que impedia a organização de um sistema de ensino e o controle do trabalho desenvolvido nas escolas. Foi no referido período que se definiram a duração do ensino primário e os períodos para matrícula. Datas para o início e fim das aulas, férias, festas e comemorações foram fixadas, os exames foram ressignificados, as escolas passaram a funcionar em mais de um horário, entre outras decisões e mudanças na organização do tempo da escola. Com um outro modo de estruturar o tempo, as atividades dos professores e alunos passaram a ser cada vez mais reguladas e estes foram submetidos a uma nova relação com o tempo, a exemplo do estabelecimento dos dias e horários que as escolas deveriam ou não funcionar já que até a criação dos grupos escolares, as atividades tinham um fluxo constante. Conforme se observou com o estudo e será tratado nesta oportunidade, alguns feriados deviam ser festejados pelos professores e crianças compondo as comemorações escolares. Festas estritamente escolares também foram estabelecidas, como as festas das árvores e das aves. 
Embora os dias a serem dedicados aos feriados e festas não sofram alterações expressivas ao longo do período estudado, deve-se levar em conta que há ressignificações no que diz respeito ao sentido assumido por essas nos diferentes tipos de escola e aos modos de festejar. Ao compor gradativamente atividades obrigatórias e haver reflexos dessas festividades em nossa cultura escolar, torna-se essencial examinar a configuração e os sentidos das festas e comemorações na construção do modelo de escola cujos traços são notados ainda hoje, questões às quais este texto se dedica. Mediante o estudo da legislação educacional paulista, de revistas pedagógicas e relatórios de inspeção, conforme mencionado anteriormente, foi possível apreender os debates em torno do estabelecimento e comemoração das festas escolares, sendo notável as lutas de representações que concorreram para as conformações das propostas de comemoração. Atenta-se para a relação entre o que era previsto nos textos legais, nas revistas pedagógicas e nos relatórios dos inspetores que tentavam reger o cotidiano das escolas e indícios do modo que tais recomendações eram utilizadas. Se é verdade que a legislação tem um papel central na construção do calendário, não é menos verdade que essas prescrições foram amplamente debatidas, questionadas, burladas. Como será observado, muitos foram os “arquitetos” dos calendários escolares: legisladores, inspetores, professores...
Considerando-se o estabelecimento de um sistema de ensino primário público e do regime republicano, as festas, entre outras coisas, acabaram constituindo um modo de construir e difundir referências e símbolos nacionais não só entre os estudantes e professores como também na sociedade de modo geral, integrando, assim, a memória coletiva. Sobre a questão do calendário e festas, foram imprescindíveis as contribuições de Le Goff, assim como as de Inês Teixeira e Rosa Fátima de Souza para as reflexões acerca do calendário e festas escolares. Como será tratado, o calendário escolar, ao eleger e selecionar datas a serem festejadas, indica o que deve ser lembrado e, conseqüentemente, produz esquecimentos. Hinos, hasteamento da bandeira, pavilhão escolar e Orfeão constituíram atividades decisivas na constituição da memória coletiva oficial.

O calendário escolar e suas significações: feriados, festas, comemorações

No contexto de organização do sistema de ensino primário paulista, é evidente que o Estado queria converter-se no principal proprietário do tempo da sociedade e do dos indivíduos. Conforme destaca António Carlos Correia (1996, p. 22), “um dos aspectos essenciais da lógica estruturante do sistema escolar estatal é o da subordinação da dinâmica de cada estabelecimento de ensino ao funcionamento coordenado do sistema, dirigido e controlado pela administração central”. A apropriação da esfera da educação escolar pelo Estado significou não apenas uma alteração quantitativa; foi necessário elaborar uma racionalidade orientada no sentido de compatibilizar a realidade local e individualizada de cada estabelecimento de ensino com a lógica de funcionamento e exercício do poder da administração central, o que só é viável no quadro de uma representação que lhes atribua uma natureza comum (CORREIA, 1996, p. 42). Assim como os processos educativos e a estrutura organizativa das escolas, os calendários também ganharam maior importância e visibilidade e tornaram-se cada vez mais racionalizados A constituição de calendários foi uma das formas de se tentar obter o controle e a uniformização das atividades escolares no momento da organização do sistema escolar estatal.
Durkheim (1989, p. 39) enuncia que “o calendário exprime o ritmo da atividade coletiva ao mesmo tempo que tem por função assegurar a sua regularidade”. Esse autor acrescenta que as divisões em dias, semanas, meses, anos “correspondem à periodicidade dos ritos, das festas, das cerimônias públicas”. São signos temporais especiais, expressão das experiências e representações comuns a distintas sociedades, culturas, agrupamentos humanos, criando sentimento e laços de pertencimento.  Neles, um povo, uma comunidade, um grupo narra a sua história, relembra, comemora, celebra e, assim, constrói identidades (TEIXEIRA, 1999, p. 98). Desse modo, os calendários tanto exprimem quanto direcionam os ritmos das práticas sociais, cadências da vida em comum. Conforme destaca Le Goff (1994) “toda vida cotidiana, afetiva, fantástica de uma sociedade depende de seu calendário” e, 
embora dependam do tempo cósmico, regulador da duração que se impõe a todas as sociedades humanas [...] estas captam-no, medem-no e transformam-no em calendário, segundo as suas estruturas sociais e políticas, os seus sistemas econômicos e culturais, os seus instrumentos científicos e tecnológicos (1994, p. 265-268).

Do mesmo modo que os calendários são essenciais para a organização social, conforme afirma Teixeira (1999, p. 96), estes consistem num dos principais referentes temporais da escola e da experiência do tempo dos professores, já que estruturam e revelam a rítmica das práticas e atividades de professores e alunos nos tempos cotidianos. Ao analisar os dados dos calendários, podem ser especificados vários períodos e temporalidades, os quais delimitam conjuntos de tempos/atividades, como os dias de trabalho e dias de descanso (início e término das aulas, feriados, recessos, férias), as subunidades de temporalização, como semestres, trimestres, bimestres, quinzenas, semanas e dias letivos, os períodos festivos e comemorativos, as datas pedagógicas especiais (datas dos exames, por exemplo), os períodos não letivos (matrícula, por exemplo), as datas de reuniões de professores etc. Assim como o ano civil e o ano religioso têm seus começos (primeiro de janeiro) e seus fins (31 de dezembro), instituíram-se o primeiro e o último dia do ano letivo escolar.  Conjugados ao calendário civil e religioso do país, esses signos temporais normatizam o cotidiano da escola e de seus sujeitos, assim como todo transcurso de uma trajetória escolar (TEIXEIRA, 1999, p. 96).
Além de estabelecer o período de matrícula, início e término das aulas, exames e férias, o calendário determina os dias que as escolas não devem funcionar – os feriados – bem como as datas que os professores devem comemorar com as crianças – as festas escolares. No que diz respeito aos feriados, não se notam alterações significativas ao longo do período estudado em relação ao que foi estabelecido a partir do início da década de 1890. Ocorrem, sim, no que tange às festas escolares, algumas incorporações importantes. Além dos domingos e períodos de férias, as aulas deviam cessar nos dias 24 de fevereiro, 21 de abril (comemoração dos precursores da independência brasileira, resumidos em Tiradentes), 3 e 13 de maio (descoberta do Brasil e fraternidade dos brasileiros, respectivamente), 14 de julho (República, liberdade e independência dos povos americanos No que concerne à comemoração de 14 de julho, vale mencionar que nessa data festeja-se também a Revolução Francesa (1789). Embora não haja essa menção no documento de 1889, é notável a influência da França no Brasil.), 7 de setembro (independência do Brasil), 12 de outubro (descoberta da América), 2 e 15 de novembro (dia dos mortos e comemoração da pátria brasileira, respectivamente) e, ainda, nos dias de Carnaval e na quinta, sexta e sábado da Semana Santa (Decreto n. 144B, de 30/12/1892); assim, eram dedicados aos feriados cerca de quinze dias Deve-se notar que o calendário escolar paulista seguia os dias de festas nacionais determinados pelo Governo Provisório em 1889  (SOUZA, 1999, p. 133).. É imprescindível notar que a incorporação dos festejos cívicos no calendário escolar marca o fim do século XIX e meados do século XX, pois, conforme dados extraídos de textos do período anterior, a escola devia fechar somente nos dias santos e quintas-feiras, havendo, assim, um fluxo constante na atividade escolar.
Podemos notar que, exceto os dias 3 de maio e 14 de julho, as datas estabelecidas em 1889 perduram até hoje no calendário, no entanto, algumas delas mudaram de sentido, como 13 de maio, 12 de outubro e 3 de maio, sendo esta última comemorada atualmente em 22 de abril. Algo importante a ser notado é que as datas cívicas prevalecem em relação às datas religiosas. Porém, a escola não deixa de fechar suas portas nos feriados comemorados pelos cristãos como a Semana Santa e o dia dos mortos, evidenciando a relação estabelecida entre o calendário da escola e o social e litúrgico. Nota-se, assim, a coexistência do calendário escolar e do litúrgico judaico-cristão, sem confronto ou hostilidade. 
Recomendava-se aos inspetores que atribuíssem às festas escolares a maior solenidade possível com autoridades, família, pessoas gradas de cada local, já que o objetivo das festas era suscitar interesse no povo pela educação da infância e despertar o estímulo entre os alunos (Lei 295, 19/07/1894, art. 58). Algumas das datas mencionadas deviam ser comemoradas pelos professores, especialmente dos grupos, recomendando-se que “na véspera dos dias de festa nacional cada professor fará, no último quarto de hora, preleção a respeito da data que vai comemorar” (Decreto n. 1253, 28/11/1904, art. 25). No Decreto n. 4101, de 14 de setembro de 1926, dos dias determinados como feriados, definiam-se os dias 3 de maio, 7 de setembro e 15 de novembro para serem “comemorados solenemente, no respectivo dia com a presença do corpo docente do estabelecimento” (art. 223), mas se observa pelas notícias que antes desse decreto tais festas já eram realizadas solenemente. Além disso, as festas tinham que seguir as orientações do Diretor Geral, como evidenciado nessa notícia: “esta grande data nacional (15 de novembro) foi brilhantemente comemorada em todos os nossos estabelecimentos de ensino de conformidade com as instruções do Sr. Diretor Geral da Instrução Pública” (Revista Escolar, n. 12, ano 1, 01/12/1925, p. 101, grifos nossos).
Observa-se, na Revista de Ensino, que a partir de 1907, sexto ano da publicação desse periódico, houve um aumento significativo das referências às festas escolares, seja nas proposições de atividades, seja nas poesias, ou ainda, nos artigos, de modo particular às Festas da Bandeira, da Independência, das Aves e das Árvores. No que diz respeito à Festa da Bandeira, essa foi instituída nas escolas públicas do estado, por João Lourenço Rodrigues, em 1907, então inspetor geral de ensino, a ser comemorada no dia 19 de novembro, data do decreto que instituiu a bandeira republicana. Um outro evento que integrou as comemorações escolares foi o culto do pavilhão nacional Embora haja referência ao pavilhão em 1907, do ponto de vista legal, este é instituído pelo Decreto n. 3467 de 1/6/1922. Segundo prescreve-se, “o pavilhão será hasteado nas escolas públicas durante o funcionamento das aulas. O aluno que mais se distinguir pela sua boa conduta e pelo seu aproveitamento nos estudos será incumbido de hastear e arrear o pavilhão na hora de começar e encerrar as aulas” (art. 3). nos grupos escolares em meados dos 1900 (Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 1907-1908, p. 63). Sem dúvida, as festas tiveram importância central na difusão de valores cívicos entre a sociedade e para o inspetor João Lourenço Rodrigues a festa da Bandeira, por exemplo, consiste em uma instituição cívica 
que ao lado do arbor day, existe nas escolas norte-americanas, onde as crianças, tratadas e educadas pelos mestres como futuros cidadãos, familiarizam-se desde cedo com a idéia de pátria por percepções sensíveis, entoando hinos patrióticos diante da bandeira – que flutua diariamente no alto do edifício escolar até da mais modesta country-school (Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 1907-1908, p. 63).

Tanto na Festa da Bandeira como em outras comemorações, como na Festa das Árvores, celebrada no primeiro sábado de setembro e depois fixada todo dia 21 de setembro, e na Festa das Aves, comemorada em abril, sugeria-se que as professoras preparassem atividades comemorativas em suas respectivas salas, “que é o modo como melhor convém” (Revista de Ensino, n. 5, ano 6, nov./1907, p. 88); no entanto, há inúmeras notícias de festas realizadas nas ruas, ao ar livre. 
A orientação do modo de comemorar as festas ganhou em cada momento um sentido: ora era pertinente a realização de festas grandiosas, ora era necessário que as festas fossem comemoradas pelo professor junto aos alunos na própria sala de aula, com ênfase no sentido da celebração. João Lourenço Rodrigues, em seu relatório publicado nos Anuários do Ensino do Estado de São Paulo (1907-1908), afirmou que “realizadas em momento oportuno, são de todo alcance e proveito educativo as festas escolares” (p. 63). 
Para o mesmo inspetor, essas solenidades deveriam continuar a ser praticadas nas escolas, uma vez que constituíam ensinamentos cívicos e superavam, inclusive, as “inoportunas e abstratas divagações até onde não chega a inteligência infantil” (p. 64). E, para que esse culto não se restringisse a “um dia só do ano, seria muito recomendável colocar-se uma bandeira nacional na sala de aula em ponto bem visível a todos os alunos” (p. 64). Sugeriu, ainda, os hinos pátrios, de modo especial o Hino da Bandeira, para abertura diária dos trabalhos escolares. Conforme noticiado na Revista Escolar, essa prática ocorria com maior regularidade nos grupos escolares, enquanto nas escolas isoladas ficava restrita aos feriados: “nos grupos escolares canta-se o hino diariamente antes do início dos trabalhos escolares hasteando o Pavilhão, nas escolas isoladas isso só ocorre aos feriados (Revista Escolar, n. 10, ano 1, 01/10/1925, p. 28-31). 
Foram localizadas muitas referências, especialmente na Revista Escolar, às comemorações ocorridas nas escolas, não só enaltecendo as datas e os modos como foram celebradas, mas também apresentando orientações para aos festejos a serem realizados. Referindo-se à festa de 7 de setembro, uma circular publicada em 1925 lembra o modo brilhante como a data vinha sendo comemorada pelos alunos, recomendando-se que tal festa, bem como o “culto à Bandeira Nacional”, o “culto às aves” e o “culto às árvores” que “já existem há longo tempo nas escolas do Estado”, deveria ser “comemorada na mesma hora em cada estabelecimento de ensino” (Revista Escolar, n. 10, ano 1, 01/10/1925, p. 102-105). Essa recomendação evidencia a persistência em promover o funcionamento uniforme nas escolas públicas, o que implicaria no controle das mesmas. No ano seguinte, talvez para demonstrar a continuidade nas comemorações, noticiou-se que “decorreram mui brilhantes, nos grupos escolares e normais do Estado, as festas comemorativas da independência do Brasil” e em diversas cidades do interior, onde já se acham organizados os ‘Orpheons Infantis O Orfeão foi instituído nos grupos em 1925:“Cada grupo escolar terá seu Orfeão com o nome do estabelecimento e todos eles serão dirigidos pelo inspetor especial de música” (Lei n. 2095, 24/12/1925, art. ... par. 3 a ser numerado - 1925).’” (Revista Escolar, n. 22, ano 2, 01/10/1926, p. 82). Essa notícia indica que pelo menos a Festa de 7 de Setembro era realizada com maior regularidade nos grupos escolares, enquanto as escolas mais distantes não contavam com os mesmos modos de celebração. A presença dos Orfeões em algumas escolas parece ter amenizado um pouco tal disparidade. 
Nota-se que isso ocorre em menor proporção no que diz respeito à festa da Bandeira. A notícia publicada em 1925 na Revista Escolar indica que “com o costumeiro brilho dos anos anteriores realizou-se, a 19 do mês findo, a cerimônia da ‘Festa da Bandeira’ nas escolas isoladas, grupos escolares, escolas-modelos e outros estabelecimentos de ensino do Estado” (n. 12, ano 1, 01/12/1925, p. 103). Hinos, poesias, cantos e jogos compunham o programa das festas. 
Uma outra ocasião que devia merecer festejos nas escolas públicas, de modo especial nos grupos, era o encerramento do ano letivo. O artigo de João Beckmaun é bastante representativo no que diz respeito ao sentido conferido às festas solenes que encerravam o ano letivo nos estabelecimentos de ensino público. Segundo o referido autor, quando 
[...] há alguns anos atrás, [...] nosso aparelho, então arcaico e defeituoso, começou a sofrer reformas profundas e sábias, era justo, (a festa escolar de encerramento) era uma necessidade inadiável, à medida que fossem surgindo as escolas-modelo e grupos escolares, que também surgisse e fosse logo posta em prática a idéia de tornar bem patente e clara a excelência da nova processologia aplicada ao ensino (Revista de Ensino, n. 4, ano 7, dez./1908). 

O mesmo autor salienta que o estado deplorável das antigas “escolas régias” ainda pesava no espírito público: “o nível de instrução tinha baixado a tal ponto, no conceito geral do povo que parecia impossível reerguê-lo jamais” (Revista de Ensino, n. 4, ano 7, dez./1908, p. 35). Nesse contexto, havia necessidade de mostrar aos pais o erro que estavam cometendo em desprezar as escolas públicas e confiar a educação de seus filhos aos estabelecimentos particulares de ensino. 
Surgiu, então, a feliz idéia das festas escolares no fim de cada ano letivo, pelas quais se pudesse tornar bem frisante o desenvolvimento admirável e real das crianças educadas nas primeiras escolas-modelo e grupos escolares criados. Era uma verdadeira propaganda [...] em prol do ensino público, em período de reorganização; propaganda que impunha em favor do advento da instrução entre nós, sobre a qual se refletia a pouca ou nenhuma confiança que as antigas escolas régias inspiravam (Revista de Ensino, n. 4, ano 7, dez./1908, p. 35).

Beckmaun afirmou, ainda, que os exames públicos, exposições, exercícios militares, torneios ginásticos etc. consistiam em armas dessa campanha em prol dos novos institutos. O relatório do inspetor Francisco Galvão de M. Lacerda é emblemático do sentido atribuído às festas nas escolas a que faz menção Beckmaun: 
no intuito de desenvolver o gosto do público pelas escolas, procuro sempre que se me oferece ensejo, dar a maior publicidade a tudo que diz respeito à instrução pública (...) tenho promovido espetáculos dramáticos, cujos resultados ficaram em benefício das escolas desta cidade (Itu), 

citando, além das festas de encerramento, a festa de inauguração do grupo escolar Cesário Motta (Arquivo do Estado, manuscritos, Ordem 4971). Para Beckmaun, tendo em vista as “provas magníficas apresentadas por esses estabelecimentos” (grupos), mostrando, assim, a superioridade em relação aos colégios particulares, estas instituições foram fechando já que os alunos passaram a lutar por uma vaga nas escolas-modelo e grupos. Uma vez alcançado o objetivo, não havia mais necessidade de propaganda. Portanto, esse autor defendia que as festas deviam limitar-se a uma “boa exposição de trabalhos do ano letivo e proporcionar às crianças uma excursão campestre, havendo, nessa ocasião, se possível for, distribuição de prêmios aos alunos [...] é urgente abolir as festas escolares” (Revista de Ensino, n. 4, ano 7, dez./1908, p. 35-36). O mesmo autor argumentou que estava havendo exageros nessas festas: “temos assistido a verdadeiras exibições teatrais, incompatíveis com a natureza essencialmente prática e educativa dos estabelecimentos de ensino, o que não deixa de revelar perda de tempo, que podia ser empregado em coisas mais úteis” (p. 36). As festas deviam ser, para Beckmaun, uma repetição bem organizada e bem selecionada de aulas dadas durante o ano letivo, conforme já era realizado em algumas escolas. Deveriam, assim, trocar os hábitos dos festejos pelos que estavam se iniciando nas escolas, como os de comemorar as datas nacionais, como a Festa da Bandeira, os quais consistiam em uma “importância decisiva na educação, e que podia ser realizado como festas íntimas, como as aulas cívicas, sem pompas, nem aparatos” (ibidem, p. 36). 
Para Guilherme Kuhlmann as festas nacionais trazem um “minguado ensino cívico (...) poucos resultados, só vésperas dos feriados ouvem falar da data”, mas, o ensino cívico “deve ser principal preocupação, em todas as aulas” já que é distribuída nos anos do curso primário e tem lugar determinado no horário (Revista de Ensino, n. 1-4, ano 17, jun.-dez./1918 – publicado em out./1919, p. 15).
Pelo que se percebe, parece que as críticas às festas se deviam ao fato dessas ocuparem muito tempo com as preparações para não surtir o efeito desejado. Além disso, o fato de ser comemorada no dia do feriado não contentava os professores que perdiam o dia de descanso. Talvez seja por esse motivo que tais festas eram comemoradas em algumas escolas na véspera, como reclama o inspetor Aristides de Macedo: “as comemorações cívicas deveriam ser realizadas na data correta e não na véspera como costumava acontecer”, já que para o inspetor “essas constituíam uma ótima oportunidade para a educação moral e cívica e para a formação do patriotismo na criança” (Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 1910-1911, p. 100-107). Por outro lado, noticia-se na Revista Escolar que a festa de 15 de novembro, “esta grande festa nacional foi brilhantemente comemorada em todos os nossos estabelecimentos de ensino [...]. O dia seguinte, segunda-feira, foi feriado nas escolas para descanso de alunos e professores” (n. 12, ano 1, 01/12/1925, p. 101). Pelo fato dessa notícia datar da década de 1920, pode ser que após alguns anos de terem sido instituídas as festas, as reivindicações dos professores tenham sido acolhidas e o descanso garantido depois das celebrações.
Se de um lado havia sugestões para acabar com os festejos do fim de ano nos grupos e escolas-modelo por não serem mais necessários, de outro se noticia, em relação às escolas isoladas da Capital, que o governo ofereceu aos professores e alunos a garden-party, a qual, segundo João Lourenço Rodrigues, consistiu em um “prenúncio de uma nova era para as escolas isoladas” (Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 1907-1908, p. 65). Na verdade, tal fato evidencia que, na impossibilidade de exterminar as escolas isoladas, procurou-se fazer propaganda destas, já que a reputação dos grupos já estava consolidada e estes não eram suficientes para suprir a demanda. Foram reunidas numa festa coletiva as escolas isoladas, a fim de inculcar no espírito dos professores que elas eram isoladas só quanto ao tipo de organização, e, dessa forma, deviam formar “pelo critério e esforço de quem as rege um aparelho harmônico e militante nas lides do ensino” (p. 64). A solenidade, presidida pelo Secretário do Interior, teve início com um discurso alusivo àquele ato do Inspetor Escolar Ramon Roca, havendo, em seguida, a distribuição de medalhas aos alunos que tinham obtido melhores notas durante o ano letivo, ritual este também presente nos grupos. Houve, ainda, um discurso da professora D. Paulina Nacaratto, a qual explicitou os serviços que o governo vinha prestando à instrução pública (p. 65).
Como é possível notar, as festas escolares marcam ritos de passagem. No caso das festas de encerramento do ano letivo, essas foram instituídas com vistas a atrair a população à escola pública, tornando-se, com o tempo, um acontecimento público, uma solenidade oficial que reunia a comunidade, as famílias dos alunos, autoridades públicas, pessoas importantes da sociedade e a imprensa (SOUZA, 1998). A comemoração das festas cívicas pela escola impôs para a sociedade novas datas a festejar, difundiu costumes. Nesse sentido, a orientação do modo de se realizar a Festa das Aves nas escolas publicada na revista Educação é bem significativa: “há muito que está instituída em nossas escolas a ‘Festa das Aves’ [...] Mas não é somente o professorado nem somente a infância das escolas que um dia por ano voltam o seu pensamento para as bemfazejas criaturas aladas”, nestes últimos tempos, 

o próprio povo espontaneamente se associa à festa das escolas, o que vem demonstrar que um novo sentimento já se formou na alma popular [...] No dia 27, último sábado do mês, deve-se comemorar a ‘Festa das Aves’, nas escolas do Estado [...] Não há nenhum programa pré-estabelecido [...] O que esta Diretoria deseja é que a festividade se realize em parte no estabelecimento e em parte, ao ar livre, fora da escola, nos parques e jardins públicos, não só para que ela se caracterize como festa da natureza, mas principalmente para que o povo se associe aos professores e às crianças (Educação, n. 1-2, vol. 6, jan.-fev./1929, p. 196-197). 

Assim, queria-se generalizar modos de celebrar a pátria, incutir o patriotismo não só nos alunos, mas em suas famílias e na sociedade em geral. Cabe destacar que as festas assumiram sentidos diferentes nos vários tipos de escola. Num primeiro momento, a difusão do patriotismo marcou mais as escolas urbanas, mas em meados das décadas de 1910 e 1920, passou a ter um papel fundamental nas escolas mais distantes, no projeto de moralização do povo residente no interior. Segundo o inspetor Sud Menucci, o maior mérito das escolas reunidas era a difusão do nacionalismo nos locais mais afastados do estado: 
núcleos de populações rurais onde nunca se viu uma bandeira nacional, onde nunca ressoaram as notas álacres e majestosas do hino de Francisco Manoel, onde nunca se comemorou uma data cívica ou um feriado da República, aprenderam, de repente, só pela instalação das escolas reunidas, que o nosso país tinha um símbolo, belo e magnífico, de tanto vê-lo tremular no mastro do edifício escolar; aprenderam que a nossa pátria tinha uma voz de tanto ouvir o hino nacional cantado pela boca de seus próprios filhos, aprenderam que há dias de significação especial para a nossa vida coletiva, dias que merecem um culto perene e solene, porque lembram feitos e heróis cuja memória é orgulho de nosso povo (Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 1923, p. 132).

Como se observa, tanto o calendário social quanto o escolar exprimem o ritmo da atividade coletiva ao mesmo tempo em que têm por função assegurar sua regularidade. O Estado, ao tornar as datas cívicas uma atividade escolar, fez da escola primária um instrumento de memória nacional. No período estudado buscou-se forjar a memória coletiva, instaurar sentimentos ainda inexistentes, educar a memória, construir a identidade, transmitir valores. Uma espécie de adestramento cultural, na tradição, nos rituais. As comemorações exploravam o caráter constituinte e fundante da memória do passado, rompiam a rotina, embora também existisse um programa a ser seguido, planejado previamente e não se pudesse “perder tempo”, grande preocupação do período. Festas, celebrações e rituais estruturam a percepção e o comportamento, formam, moldam, atribuem um significado aos eventos, controlam a memória coletiva. Nesse sentido, é válida a menção à Constituição francesa de 1791, que expressa o sentido assumido pelas festas nacionais: “serão estabelecidas festas nacionais para conservar a recordação da Revolução Francesa. Uma nação livre tem necessidade de festas nacionais” (LE GOFF, 1994, p. 37).
O calendário escolar, ao eleger e selecionar datas a serem festejadas, homens a serem considerados heróis, indica o que deve ser lembrado e, conseqüentemente produz esquecimentos. Heróis foram criados, mitos precisavam ser cultivados, era necessário desencadear emoções, encontrar símbolos dos fatos que se desejava recordar e provocar sentimentos para que as crianças aderissem a eles com paixão. Era preciso fazer com que o povo amasse a pátria, seus heróis, comemorassem a era republicana: hinos, hasteamento da bandeira, pavilhão escolar, Orfeão constituíram atividades decisivas na constituição da memória coletiva oficial. Segundo Souza (1998, p. 134), “as comemorações cívicas demonstram a inserção do tempo escolar no tempo social”. Desse modo, as festas escolares, ao contrário das festas do calendário social, não contrapõem o tempo livre ao tempo do trabalho, uma vez que constituem tempo de atividade educativa, um tempo a aprender. 

*
*        *


Nota-se que no contexto da constituição do sistema público de ensino primário paulista “tudo adquire um significado simbólico e pedagógico, mas também político, sendo a disciplina do tempo um instrumento eficaz de controle da infância” e dos professores (SOUZA, 1999, p. 133). Conforme destaca Teixeira (1999), instrumentos de controle do tempo social, como outros signos temporais, os calendários são emblemas de poder e dominação, posto que não apenas revelam, mas circunscrevem os ritmos sociais e, conseqüentemente, os modos de viver e de ser dos grupos em que têm origem e aos quais se destinam. Permitem a quem os define manipular o controle do tempo e do espaço, dos ritmos da vida individual e coletiva. Além disso, constitui um sistema de significação, interpretação e localização temporal dos indivíduos e grupos no mundo e na história, sendo assim considerado instrumento de poder simbólico (TEIXEIRA, 1999).
Se é verdade que muitas foram as maneiras encontradas pelo Estado para prescrever o modo ideal de organizar o tempo escolar, de modo particular a legislação, haja vista as minuciosas recomendações dos dias que as escolas deviam ou não funcionar, festejar e comemorar, não é menos verdade que as prescrições quase sempre eram muito debatidas e questionadas não só pelos legisladores, mas, principalmente pelos inspetores, diretores, professores e pais; eram, inclusive burladas, de forma especial pelos professores. Implantar um sistema de ensino elementar moderno por meio da criação de novas instituições escolares, como os grupos escolares, e da adoção de uma nova organização administrativa e pedagógica para a escola primária, baseada na racionalização do ensino, foram ideais perseguidos durante todo o período estudado. Em termos legais, tudo ia muito rápido, mas as condições reais das escolas e a diversidade destas representavam entraves para a efetivação do grande ideal republicano – uniformizar o sistema de ensino primário, sendo o calendário, como visto, um meio de alcançá-lo.
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