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Resumo 

 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa realizada no contexto das quadrilhas juninas 

competitivas do Ceará, partindo mais especificamente da realidade vivenciada na cidade de 

Sobral, no norte do estado. Sua proposta é refletir, a partir de vivências em um campo 

delimitado, sobre as características do chamado movimento junino ou quadrilheiro, composto 

principalmente pelas quadrilhas que participam dos chamados festivais, concursos onde 

disputam por premiações que são, ao mesmo tempo, materiais e simbólicas. Seguindo o 

movimento empreendido pela quadrilha Estrela do Luar dentro desse contexto, busca-se 

descortinar a política das relações estabelecidas nos processos vividos pelos chamados 

quadrilheiros, atores sociais que compõem diretamente o universo simbólico das competições 

juninas no estado  –  que possui práticas e interesses específicos. Percebe-se, a parir disso, a 

construção de um processo social contínuo que dá conta de uma transformação na 

manifestação cultural em questão, que incorpora aos seus símbolos festivos considerados 

típicos novos elementos, dentre os quais a questão da rivalidade e da competitividade parece 

ser latente. O presente estudo ajuda a pensar sobre os movimentos vivenciados por 

determinados grupos da chamada cultura popular na contemporaneidade, indicando que suas 

transformações não se operam apenas no nível estético da arte que expressam publicamente, 

mas, sobretudo, nos processos sociais assumidos na construção da manifestação cultural, onde 

sensíveis alterações de perspectivas também se dão. 

 

Palavras-chave: Quadrilha; Competição; movimento junino; política quadrilheira; 

performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Politics of relationship in quadrilhas juninas: a study based on the experience of the 

competitive group Estrela do Luar, in Sobral/Ceara/Brazil 

 

Abstract 

This work is the result of research conducted in the context of the competitive “quadrilhas 

juninas” in Ceará, more specifically at Sobral, state’s north. The proposal is to reflect, from 

the experience in a delimited field, on the characteristics of the called “movimento junino” or 

“quadrilheiro” composed mainly by the “quadrilhas” that participate in the so-called festivals, 

contests where they fight for awards that are, at the same time, material and symbolic. 

Following the movement waged by the “quadrilha Estrela do Luar” within this context, this 

work seeks to uncover the politics of relations established in the processes experienced by the 

called “quadrilheiros”, social actors that directly integrate the symbolic universe of the 

“competições juninas” in the state - which has specific practices and interests. The 

construction of a continuous social process can be seen from this, which accounts for a 

transformation in the cultural manifestation in question, that incorporates to its festive 

symbols regarded as typical new elements, among which the question of rivalry and 

competitivity seem to be latent. The present study helps thinking about the movements lived 

by certain groups of the so-called popular culture in the contemporaneity, indicating that their 

transformations are not only on the aesthetic level of the art they express publicly but above 

all in the social processes assumed in the construction of the cultural manifestations, in which 

sensitive changes in outlook also happen. 

  

Keywords: Quadrilha; Competition; junino movement; quadrilha’s policy; performance. 
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Introdução 
 

A investigação que realizei tem a finalidade de empreender uma análise a respeito do 

sistema político expresso no contexto referente ao meio quadrilheiro1 da cidade de Sobral, 

localizada na região norte do Ceará. Minha intenção, através da pesquisa aqui proposta, é a de 

elaborar uma espécie de panorama acerca das principais características da atual “cultura 

quadrilheira”, marcada por competitividade, sistematização dos trabalhos e profissionalização 

aplicadas a um contexto que culturalmente é visto como lúdico e festivo e onde a disputa 

resultante do clima de competição precisa ser encarada como um importante elemento 

estrutural para se ter acesso ao contexto social em questão, tal como a bruxaria – enquanto 

fenômeno orgânico – se mostrou para Evans-Pritchard (1978) entre os Azande em seu 

clássico trabalho. Assim como tal autor enxergou no fenômeno da bruxaria um elemento 

capaz de condensar muitos dos sentidos produzidos no cotidiano vivido pelo povo zande, 

também encaro a questão da competição – embora esta nem sempre apareça de modo 

explicito nas falas e ações dos indivíduos – como um mecanismo propulsor para o movimento 

social vivenciado pelos componentes do universo junino. Quero, entretanto, esclarecer que, 

quando falo em política neste trabalho, como diria Barnes (2010, p.175), “[...] estou 

interessado na política no nível não especializado [...]”, sem ligação direta com a significação 

que se costuma empregar usualmente a tal termo, em geral atribuído a instâncias de cunho 

macro no nível da sociedade. O que entendo por política aqui tem a ver com os tipos de 

processos organizativos vivenciados pelos indivíduos que representam essa manifestação 

hoje, com suas especificidades e características próprias, bem como os tipos de relação social 

que implicam. 

 

1 Pesquisador participante ou participante pesquisador? 

Há mais de uma década que me encontro envolvido com o universo das quadrilhas 

juninas participantes de competições, principalmente na cidade de Sobral, e algumas questões 

sempre chamaram minha atenção dentro desse contexto. Uma das principais foi o formato que 

esse tipo de grupo terminou por assumir e o padrão de trabalho que passou a desenvolver, 

                                                             

1 Classifico aqui como “meio quadrilheiro” o movimento composto pelos grupos de quadrilhas juninas, no qual 

se inserem dançarinos, coordenadores de grupos, seguidores, admiradores da manifestação e afins. 
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sempre pautado em uma organização cuja principal finalidade2 gira em torno de obter os 

melhores êxitos possíveis em diferentes concursos juninos conhecidos como festivais de 

quadrilhas, eventos que se tornaram muito comuns nas últimas décadas – nos quais as 

quadrilhas juninas disputam entre si por premiações em dinheiro. Para buscar tais conquistas, 

as quadrilhas passam muitos meses se preparando, em um processo que, somados os ensaios, 

as reuniões e planejamentos, dura pelo menos nove meses. Frisa-se, entretanto, que apesar de 

toda a sistematização que se estabelece em torno dessas disputas – bastante fortes nas diversas 

regiões do Ceará, locus dessa pesquisa –, uma rede de relações se estabelece entre as pessoas 

envolvidas nesse contexto, articulada tanto por mecanismos normativos institucionalizados 

quanto por questões de cunho puramente simbólico, formando um complexo de interações 

que, apesar de mostrar uma necessidade de ser captado localmente, precisa ser 

constantemente situado em contextos maiores, tanto regionais quanto estaduais – ou mesmo 

nacionais. 

Há um conjunto de ações, sentimentos, interesses e comportamentos que se 

estabelecem a partir do contexto simbólico formado pelo perfil de quadrilha junina aqui 

apontado. Esses aspectos se mostram fundamentais para uma compreensão dessa 

manifestação enquanto fenômeno social. Desde a persistência de alguns indivíduos, que – 

apesar das dificuldades que encontram para conseguirem fazer parte dessa manifestação – 

constroem motivações para integrar os grupos juninos de que fazem parte, passando por uma 

constante busca por reconhecimento simbólico que extrapola a perseguição de prêmios 

materiais, o universo dessas quadrilhas juninas na contemporaneidade parece condensar no 

elemento da competitividade uma dimensão social ambígua e contraditória, que promove – a 

um só tempo – conflitos e cisões, mas também união e agregação. O sentimento de 

competitividade constantemente alimentado pelos participantes do meio analisado parece 

produzir um estranho e incongruente conjunto de contradições, em que as emoções parecem 

estar sempre pulsando e orientando fortemente as ações dos atores sociais. Todas essas 

questões, que envolvem relações de poder que se ramificam ao longo de uma grande teia, mas 

também a expressão artística e a sociabilidade praticada por jovens, em sua maior parte, 

moradores de bairros ditos periféricos, me provocaram inquietações que me instigaram a 

                                                             

2 É difícil precisar quando as competições começaram a se propagar pela região Nordeste, em especial no estado 

do Ceará. Entretanto, é evidente que a visibilidade desse tipo de evento passou a se mostrar mais intensa a partir 

da década de 1990. 
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problematizar muitos aspectos apresentados ao longo deste escrito e a querer seguir os 

movimentos estabelecidos dentro do contexto em questão.      

O trabalho de pesquisa em que se ancora esta dissertação é fruto de uma experiência 

anterior. Evidentemente, minhas vivências anteriores ao processo de desenvolvimento da 

pesquisa atuaram fortemente nos caminhos seguidos ao longo de sua construção – não teria 

como descartar isso. Mas a investigação em si começou a ganhar forma principalmente a 

partir de janeiro de 2017, quando retornei à Sobral após ter passado um ano morando 

integralmente em Natal em virtude do cumprimento das disciplinas obrigatórias do mestrado. 

A partir dessa fase, voltei a ter contato com quase todas as atividades que desempenhava antes 

de me mudar para o Rio Grande do Norte no início de 2016, inclusive com a dinâmica das 

quadrilhas juninas competitivas de Sobral e, mais especificamente, com a rotina da quadrilha 

Estrela do Luar, grupo do qual faço parte desde 2004 – e que foi a base para as reflexões que 

construí ao longo deste trabalho. Este grupo foi o grande responsável por despertar meu 

interesse pela manifestação junina, o que me levou a elegê-lo como o principal campo de 

análise e acesso ao contexto maior das competições juninas.  

 

2 Estrela do Luar: uma apresentação do grupo pesquisado 

A quadrilha Estrela do Luar é, atualmente, um dos oito grupos juninos sobralenses em 

atividade e participantes do festival junino promovido pela prefeitura da cidade. Ela está 

sediada no bairro Dom Expedito, situado à margem direita do Rio Acaraú, que divide em dois 

o território da cidade de Sobral. Apesar de muito próximo do centro – separado apenas pelas 

pontes que ligam as duas margens –, o bairro ainda é observado pela maior parte da população 

da cidade como periférico. Embora seu território tenha sofrido muitos impactos ao longo das 

últimas décadas, com a construção de avenidas, universidades e até um shopping center, o 

Dom Expedito, em geral, ainda é observado como um território pertencente à zona pobre da 

cidade, sobre o qual – a exemplo de outras comunidades – pesa o estigma da violência e dos 

contrastes socioeconômicos. Frisa-se que praticamente todos os grupos em atividade até os 

festejos juninos de 2017 vêm de bairros com características semelhantes.  

Apesar de pertencente ao citado bairro, atualmente a Estrela do Luar é composta por 

pessoas de diversos bairros da cidade, tendo inclusive participantes que moram em cidades 

vizinhas. A maioria dessas pessoas é jovem e possui em seus perfis similitudes e diferenças 
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que merecem ser destacadas. A faixa etária, por exemplo, é bastante variável. Em geral, vai 

dos 16 aos 30 anos, excetuando alguns indivíduos. Praticamente todos eles são habitantes do 

que se convencionou chamar de periferia. De quarenta pessoas, sem incluir aqui membros da 

diretoria e produção, no máximo cinco habitam lugares que não podem ser percebidos a partir 

dessa conceituação. Tais indivíduos exercem atividades distintas. Alguns são estudantes 

universitários, outros ainda estão no ensino médio. Alguns são desempregados, ainda 

dependentes economicamente da família, enquanto outros trabalham recebendo em média um 

salário mínimo. Existem ainda aqueles que se dividem entre as duas funções – trabalho e 

estudos. 

A coordenação do grupo é, atualmente, formada por cinco pessoas que atuam 

diretamente na gerência do trabalho desenvolvido pela quadrilha. São elas: Dalila Castro (que 

ocupa o cargo de presidente), Valdemir Furtuna, Ulysses Sousa, Lígia Nascimento e eu – 

Thiago de Castro. Essas pessoas são moradoras do bairro Dom Expedito e, além da Estrela do 

Luar, já tiveram experiências em outros grupos juninos – inclusive do bairro – antes de 

integrarem a quadrilha em questão. Lígia, por exemplo, que atua como uma das principais 

colaboradoras deste trabalho, sobretudo nas discussões travadas no último capítulo, é a 

participante mais recente da coordenação, possuindo uma vasta experiência no cenário junino 

da cidade de Sobral. Até 2014, ela era participante da quadrilha Luar do Sertão, atualmente 

uma das principais concorrentes da Estrela do Luar. No ano seguinte, após deixar sua antiga 

quadrilha junina movida por alguns desentendimentos, passou a integrar a Estrela do Luar, 

convidada por seu primo Valdemir. Começou como dançarina, para em seguida compor a 

coordenação. 

Já a presidente Dalila Castro, minha irmã, foi participante de uma quadrilha chamada 

Arranca Toco, grupo do bairro Dom Expedito que encerrou suas atividades no ano de 2006, 

onde também dancei. Foi lá onde conhecemos Valdemir, que até hoje também faz parte da 

Estrela do Luar. Ressalto aqui – o que ainda será melhor explanado no presente trabalho – que 

foi através dessa mesma quadrilha que chegamos à Estrela do Luar, pois foi onde conhecemos 

Claudecir Porfírio, seu fundador e primeiro presidente, no ano de 2004. De lá para cá, a base 

da coordenação pouco se alterou, exceto pela saída do antigo presidente, em 2008, e a 

agregação direta de Lígia – até então apenas dançarina – em 2016. 

A Estrela do Luar, ao longo dos anos, veio se transformando em um grupo que 

poderíamos classificar aqui como profissionalizado. Não no sentido de que todos os seus 
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componentes recebam dinheiro para desempenhar seus papeis dentro do grupo, mas no 

formato de trabalho adotado. A quadrilha – como pude observar sobretudo em 2017 – começa 

suas articulações de modo mais incisivo para os festejos juninos em janeiro, sendo os seis 

primeiros meses do ano marcados por uma interação social intensa, através de seus ensaios, 

eventos arrecadativos e demais atividades. Entretanto, o trabalho costuma começar antes 

disso. Primeiro porque, em geral, as pessoas que compõem o quadro de participantes da 

quadrilha, de um período junino ao outro, não costumam perder seus vínculos. Tais pessoas 

formam grupos de amizade, onde praticam uma sociabilidade que as mantêm agregadas 

durante o intervalo que marca o período anterior aos movimentos do grupo. Essas pessoas 

marcam encontros em suas casas, saem juntas para se divertir ou mesmo apenas para falar 

sobre assuntos diversos, dentre os quais quadrilha junina sempre está presente. Além disso, a 

própria quadrilha mantém ativo um grupo de WhatsApp, por onde os indivíduos também 

interagem, traçam planos e expressam suas emoções e expectativas sobre os próximos festejos 

juninos. Em geral, essa dinâmica ocorre entre os meses de agosto e dezembro, o segundo 

semestre do ano, quando os indivíduos se percebem obrigados a conviver com a ausência, 

sobretudo, dos ensaios. 

Meu retorno à Sobral se deu praticamente no momento em que os integrantes estavam 

se mobilizando para iniciar às atividades práticas do grupo para os festejos juninos 2017 – em 

janeiro. Antes disso, a coordenação da quadrilha já se mobilizava fazia alguns meses, mas as 

ações estavam mais ligadas ao planejamento do que iria começar a ser posto em prática a 

partir dali. Mesmo em Natal, cheguei a participar de discussões e planejamentos com os 

membros da coordenação através de um grupo de WhasApp, onde inclusive a minha volta 

para contribuir com os trabalhos havia sido debatida.  

2017 foi um ano festivo para a Estrela do Luar, quando o grupo comemorou 15 anos 

participando dos festejos juninos de Sobral e sua região. Algumas ações estavam sendo 

planejadas por seus integrantes em decorrência disso, dentre as quais havia a ideia de produzir 

um filme com depoimentos de participantes da quadrilha. Como na época da graduação eu já 

havia produzido algo semelhante como trabalho para o projeto onde atuava como bolsista de 

iniciação científica, a diretoria queria que eu ajudasse produzindo um roteiro e realizando 

entrevistas. Aceitei com a condição de que pudesse estender essas entrevistas, perguntando 

sobre questões de interesse da minha pesquisa, o que foi aceito. Ao todo, realizei quinze 

entrevistas, conversando com membros atuais e antigos da quadrilha, bem como ex-

participantes. Essas entrevistas ajudaram a conceder direta ou indiretamente corpo a este 
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trabalho. Quase todas entraram nesta dissertação. Além das minhas percepções de observador 

participante, encontram-se aqui registradas em alguns capítulos as falas de Dalila Castro 

(atual presidente do grupo), Claudecir Porfírio (primeiro presidente da quadrilha), Naiara 

(participante mais antiga da Estrela do Luar), Diogo (meu irmão, que participou do primeiro 

ano até 2016), Valdemir Furtuna (membro da coordenação), Cláudia Roberta (Noiva da 

quadrilha até 2016), Marcos Sousa (atual noivo da Estrela do Luar), Jonathas Silva (atual 

marcador do grupo), Joyce Leite (rainha da quadrilha), Dênys (participante atual), Ranikelly 

(ex-componente do grupo), Liciany (ex-componente do grupo, hoje membro de outra 

quadrilha), Levir (músico da Estrela do Luar) e Vicente (funcionário da Secretaria da Cultura, 

Juventude e Lazer do município de Sobral). 

Para além dessas entrevistas que fiz para a montagem do filme, realizei também outras 

separadamente. Em uma delas, diferente da maior parte, não me detive apenas a registrar 

relatos sobre a história e o cotidiano da Estela do Luar, mas principalmente sobre a dinâmica 

contextual das quadrilhas competitivas de Sobral. A entrevistada foi Lígia Nascimento, que, 

vinda de outra quadrilha, tem uma trajetória recente no grupo – se comparada a dos outros 

coordenadores. Lígia atua como uma grande colaboradora nesta dissertação, pois possui uma 

vasta experiência no universo junino da cidade de Sobral, tendo passado por diversos grupos 

quadrilheiros do município, além da Estrela, inclusive por quadrilhas cuja relação de 

rivalidade com esta dificulta meu acesso a elas. Seus relatos foram essenciais para a 

construção de algumas ideias que ajudam a fundamentar o presente trabalho. 

Destaco ainda outras três entrevistas que realizei de modo independente da atividade 

proposta pela coordenação da quadrilha. Uma delas foi de Júnior Costa, profissional 

responsável por conceber e montar o trabalho artístico da quadrilha Estrela do Luar por dois 

anos consecutivos. A fala dele foi de suma importância para a construção de um panorama 

conjuntural acerca da manifestação junina competitiva no estado do Ceará, uma vez que o 

relato de sua experiência se mostrou vasto, em muito extrapolando seu trabalho com a 

quadrilha em questão. Por se tratar de uma figura experiente e bastante conhecida em todo o 

estado, o registro de sua trajetória, com passagens por diferentes grupos e regiões do Ceará até 

chegar na Estrela do Luar, bem como sua narrativa sobre o processo de montagem artística da 

apresentação de uma quadrilha competitiva, mostrou-se essencial para a construção de 

discussões a respeito de temas como a profissionalização, a espetacularização e a própria 

competitividade no universo junino. 
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Cito ainda as entrevistas de Layze e Augusto, que iniciaram como conversas 

informais. A primeira é uma participante novata na Estrela do Luar, tendo estreado no grupo 

em 2017, mas já possuía uma experiência consolidada na manifestação junina por meio de 

outras quadrilhas. Já o segundo está no grupo desde 2014, quando começou a participar de 

quadrilha. Os caminhos das falas de ambos me levaram a construir uma discussão sobre a 

expressividade dos papéis de gênero no interior do universo das quadrilhas juninas 

competitivas em Sobral. Ao manifestarem verbalmente suas experiências e visões, esses dois 

personagens indicaram a presença de uma complexidade ligada ao modo como os padrões de 

gênero e sexualidade se estabelecem e se organizam no cotidiano quadrilhas juninas a partir 

do que se produz na dança enquanto manifestação cultural. Esse debate suscitou uma 

interessante reflexão sobre a quadrilha enquanto expressão ancorada em padrões de gênero e 

sexualidade hegemônicos, reforçados inclusive por um aprendizado disseminado pelo sistema 

de competições, mas que sofre transformações e sensíveis desestabilidades provocadas por 

mudanças de concepção instituídas atualmente no âmbito da disputa junina, sobretudo pela 

presença do público LGBT. Esses diálogos foram frutos de interesses comuns, surgidos de 

assuntos esporádicos compartilhados por causa da proximidade com os atores. 

 

3 Sobre o envolvimento com o tema e o formato de investigação adotado 

Considerando essa condição de imersão em que me encontro em relação ao campo de 

pesquisa, o exercício que busquei desenvolver neste trabalho foi o de conhecer a realidade das 

quadrilhas juninas competitivas de Sobral e mesmo do Ceará a partir de uma interação e 

envolvimento com esse meio. Com isso, sigo as proposições de autores como William Foote 

Whyte, que ao descrever processos importantes no desenvolvimento do trabalho de 

investigação etnográfica, afirma que, para conhecer minimamente a realidade de determinadas 

pessoas, é necessário “[...] gastar tempo com elas – um bocado de tempo, dia após dia” 

(WHYTE, 2005, p.295). 

  Ao me ancorar em tal posição, levo em conta minha intensidade de inserção no meio 

pesquisado, onde me encontro imerso durante a maior parte do tempo, uma vez que minha 

dinâmica em Sobral se mistura constantemente com as atividades da quadrilha e seu universo, 

sobretudo ao longo dos seis primeiros meses do ano, quando o grupo se prepara para o São 
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João3. Essa interação – dentro dos limites cabíveis e esperáveis, obviamente – me permitiu 

“Conhecer as pessoas para descobrir, a partir delas mesmas, a natureza da sociedade em que 

vivem” (WHYTE, 2005, p.21). Ou melhor: permitiu-me interagir de modo mais próximo – e 

até mesmo em momentos inesperados – com os indivíduos do contexto quadrilheiro 

competitivo e perceber, a partir desse movimento, as suas compreensões e ideias sobre o meio 

social e simbólico que ajudam a constituir. Além disso, essa interação com semelhantes – 

quadrilheiros4 como eu – proporcionou-me ainda trazer à tona minhas próprias ideias sobre 

esse contexto. Nesse sentido, acabo por expor inevitavelmente as minhas percepções sobre a 

citada realidade, advindas dos anos de envolvimento com o movimento junino e suscitadas 

pela interação. 

Devo registrar que, para além do meu contato e envolvimento com o campo, minha 

experiência de pesquisa com este tema não iniciou aqui. Em 2012, concluí minha graduação 

em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Vale do Acaraú com uma monografia 

intitulada A força da arte junina: uma análise acerca dos grupos de quadrilha em Sobral/CE. 

Naquele momento, a pesquisa teve um recorte semelhante a este de agora, mas as intenções 

eram em muitos aspectos diferentes. Volto a esse contexto neste momento para promover uma 

reanálise, acreditando no potencial antropológico das características etnográficas encontradas 

no campo em questão e por estar de acordo com Peirano (1995, p.52) quando esta afirma que  

[...] toda (boa) etnografia precisa ser tão rica que possa sustentar uma 

reanálise dos dados iniciais. Nela, as informações não são oferecidas apenas 

para esclarecer ou manter um determinado ponto de vista teórico, mas 

haverá sempre a ocorrência de novos indícios, dados que falarão mais que o 

autor e que permitirão uma abordagem diversa. (PEIRANO, 1995, p.52). 

  Considero que o trabalho de pesquisa que iniciei ainda na graduação teve como 

resultado o apontamento de novas questões e a construção de novas reflexões tanto sobre os 

pontos enfocados como sobre novas demandas de pesquisa. Naquela época, estive mais 

preocupado em compreender o tipo de sociabilidade praticada pelos participantes dos grupos 

juninos e seus impactos na construção pessoal dos indivíduos para além desse contexto. De 

certo modo, não abandonei de todo esses objetivos, mas os ampliei, na busca pelo 

                                                             

3 É importante destacar que essa expressão é tomada de modo bastante específico pelos participantes dos grupos 

juninos competitivos. Não se referem apenas à festividade referente ao santo em si, ao qual é dedicado o dia 24 

de junho no calendário cristão. Por “São João” os membros dos grupos juninos entendem o período de 

apresentações, correspondentes principalmente aos meses de junho e julho de cada ano – mas que pode também 

iniciar um pouco antes disso e terminar um pouco depois. No calendário quadrilheiro, esse período marca a 

ocorrência de uma série de eventos e festivais competitivos em sua região e estado. 

4 O termo “quadrilheiro” é usado pelos participantes do meio pesquisado para se autodefinirem.  
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aprimoramento das compreensões antes perseguidas. Redirecionei meu olhar e busquei 

redefinir alguns recursos metodológicos para essa nova empreitada, que também pretende 

ampliar suas ideias sobre o tema aqui tratado. Tive muito cuidado para não subestimar esse 

aspecto, procurando alimentar a consciência de que “[...] a reanálise de um corpo etnográfico 

é a prova da adequação e qualidade da etnografia – e não, como uma apreciação imediata de 

senso comum poderia indicar, da incapacidade do pesquisador.” (PEIRANO, 1995, p.52). 

Desejo que esse novo empreendimento resulte em algo semelhante e com o mesmo potencial.  

Dentre os aspectos trazidos de volta à cena, chama atenção o fato de que os grupos 

quadrilheiros que se organizam em torno do objetivo final da competição, com o passar do 

tempo, assumiram um caráter profissionalizado, cujos trabalhos estão fortemente baseados na 

busca pela primazia técnica e qualidade artística de suas exibições públicas, construindo uma 

performance que deságua em um espetáculo construído ao longo de um intenso processo de 

preparação, como já apontado. Nesse contexto, que é marcado por uma diversidade de ações, 

interesses e motivações específicas, os quadrilheiros atuam dentro de uma rede de 

significados partilhada pelos que fazem parte do meio em questão e direcionam suas atitudes 

movidas por fins determinados e disseminados dentro do contexto que estruturam. 

Faz-se importante citar esse aspecto de rede porque a pesquisa expressa 

constantemente a necessidade de se desenhar em movimento. Mesmo focando em uma 

realidade específica em que algumas quadrilhas se expressam – no caso da realidade de 

Sobral –, a pesquisa necessita não perder de vista o movimento delas dentro de um contexto 

maior, uma vez que é praticamente impossível tentar entender a dinâmica de um grupo 

quadrilheiro sem levar em conta a relação que ele possui com os demais, tanto os de sua 

cidade quanto os de outras localidades por onde passam durante o período das competições, 

bem como em outras tantas oportunidades.  

Para além dessa questão, é interessante atentar ainda para os espaços de atuação dos 

participantes desse meio em um nível macro, posto que existem instituições representativas do 

chamado movimento junino a que os grupos são filiados, espaços onde circulam questões 

sociopolíticas importantes para os que compõem o meio em questão. Além do que, uma 

quadrilha competitiva se constrói em várias situações, como ensaios, reuniões e 

apresentações, que costumam ocorrer em espaços diferentes e articular distintas pessoas, com 

distintos interesses e pensamentos, muito embora quase sempre ligados por temas e objetivos 

comuns. Considerando tal característica, a pesquisa aqui exposta se propõe etnográfica, à 
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medida em que segue o movimento dos atores analisados e do grupo a que pertencem, em 

suas tramas e movimentos próprios do universo do qual fazem parte.  

 

4 Quadrilhas juninas: tradição e mudança 

É interessante frisar que os grupos quadrilheiros competitivos, a exemplo dos outros 

que, porventura, não estejam inseridos nessa dimensão, não abandonam os referenciais que 

concedem significado à quadrilha junina enquanto parte de um conjunto de elementos festivos 

referentes ao mês de junho e aos folguedos relacionados a esse período do ano no Brasil, que, 

conforme Luciana Chianca (2006, p.23), “[...] representa – em plena alvorada do século XXI 

– a reminiscência do universo rural na capital”. Para esta autora, que pesquisa os festejos 

juninos há vários anos, essa festa simbolizaria, por meio da metáfora da “festa do interior”, 

uma espécie de comemoração do universo rural dentro dos espaços urbanos, simbolicamente 

representados aqui pelo ideal de capital. O São João, enquanto festa popular, está assentado 

em uma representação caricatural do homem do campo e seu ambiente de vida, ancorado no 

modelo imagético do matuto ou caipira, personagem que, dentro do contexto em questão, 

performatizaria a vida no campo e suas comemorações festivas. Aqui, os habitantes do 

universo rural apareceriam decodificados como indivíduos rústicos e pouco refinados, 

desprovidos de entendimento em relação aos códigos estéticos do cidadão citadino. Para 

Chianca (2006, p.55), 

Essas definições de “matuto” ou “caipira” indicam a instalação de uma 

distância simbólica entre o “rural” e o “urbano”, que se tornará definitiva nas 

representações citadinas. Seu alcance torna esse abismo progressivamente 

categórico e reificante, através da construção de um personagem que vai 

representar essa antinomia para o citadino. Assim, o matuto é o “selvagem”, 

que se opõe claramente ao citadino, não somente pela sua maneira de vestir e 

pelos universos e referências opostos: eles são moral e essencialmente 

diferentes. Apesar do seu comportamento “acanhado, tímido, desconfiado”, 

o matuto é também “ignorante e ingênuo”. (CHIANCA, 2006, p.55). 

 Para a autora em questão, esses códigos, bastante observáveis durante o período das 

festas juninas em praticamente todos os lugares do Brasil, ajudam a conformar um contexto 

simbólico que, ao lado dos folguedos considerados típicos do período junino – como o culto 

aos santos do mês (Santo Antônio, São João, São Pedro), as comidas à base de milho, o 

costume folclórico das simpatias, ritmos como o forró, etc –, estruturariam o modelo 

ideológico dos festejos juninos e das práticas a eles ligadas, como as quadrilhas. Sobre estas, 

em particular, Neto (2008, pp.1) afirma: 
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Etimologicamente a palavra quadrilha é proveniente do francês quadrille, do 

italiano quadriglia ou squadro e do espanhol cuadrilhas que remetem à 

disposição dos pares em formato de quadrado. Alguns trabalhos, informam 

que a quadrilha, originária dos campos da Normandia e apropriada pela elite 

francesa, espalhou-se pela Europa como um conjunto de danças palacianas e 

no Brasil, foi difundida no início do século XIX, com a chegada da Família 

Real. [...] Paulatinamente, passa a ser dançada pelas classes populares 

adaptando-se a novas realidades, ganhando novos significados. (NETO, 

2008, pp.1) 

Tradicionalmente compartilhada pelo imaginário popular, essa imagem da quadrilha 

como um grupo de dança espontâneo, fruto de um baile festivo, domina as interpretações 

sobre sua expressão. Mais precisamente enquanto manifestação cultural das festas juninas, 

que, como já apontado, se popularizaram no Brasil como uma espécie de festa matuta/caipira 

e performaizadora dessa ruralidade bucólica, romantizada e até pitoresca da vida no campo, 

essa dança parece ter se popularizado em um período de transição do Brasil, entre o Império e 

a República. Foi assim – dentro desse mito de origem bastante difundido – que ela 

provavelmente deixou de ser uma propriedade das classes nobres e abastadas e passou a ser 

executada por indivíduos pertencentes a grupos sociais menos favorecidos social e 

economicamente, em um país em que a urbanização ainda era incipiente e muitos hábitos e 

territórios ainda predominantemente rurais. Assim, corroborando com a visão de Chianca 

sobre a imagem do matuto enquanto construção ideológica de reforço, através do contraste e 

da oposição, ao ideal de urbanidade como sinônimo de progresso, Neto diz que 

No século XX os ideais de modernidade e urbanização impulsionam o 

intenso processo migratório campo-cidade. Por sua vez, a quadrilha volta aos 

centros urbanos participando da construção da imagem da cidade como 

sinônimo de progresso, modernização e saber, através da caricatura do 

homem do campo e da vida rural. Essa é a quadrilha matuta, reconhecida e 

legitimada como portadora da tradição. (NETO, 2008, p.2) 

É desse modo que a quadrilha junina passa a ser percebida e decodificada pelo senso 

comum, diretamente atrelada a essa festa típica e popular, representativa daquilo que se 

entende por tradições juninas, sempre ligadas imageticamente ao que o citadino – de modo 

generalizado – interpretaria, em um primeiro momento, como não sendo originário de seu 

contexto urbanizado, que o próprio encararia como sendo exatamente o oposto do rural. 

Assim seria a quadrilha: uma dança caipira, matuta, que qualquer um pode executar, diante de 

sua simplicidade e baixa complexidade, uma vez que seria típica de contextos ironicamente 

interpretados como pouco refinados e desprovidos de preocupação com a técnica e a precisão 

artística. Não parece ser por acaso que nas festas juninas promovidas em diferentes ambientes 

ainda hoje há quem se vista com roupas remendadas e improvise alguns passos marcados pelo 
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exagero na marcação e execução, que encarnariam uma estereotipação dos modos de ser dos 

rurícolas – uma encenação que, em verdade, sequer leva em consideração as peculiaridades 

dos contextos rurais de cada região brasileira. 

É preciso, no entanto, ressaltar que parte significativa dos grupos juninos na atualidade 

terminaram por assumir uma lógica cuja percepção debruçada apenas sobre sua dimensão de 

manifestação da chamada “cultura popular” – tal como predomina no imaginário social – não 

consegue dar conta da complexidade que terminaram por construir. Nesse sentido, afirmo que 

cabe um estudo que lance seu olhar de modo mais atento ao que as quadrilhas são capazes de 

demonstrar em termos de sociabilidade, estruturação cultural e organização política, pois 

somente através desse enfoque poderemos melhor compreender em que medida a 

manifestação em questão assumiu novas características a partir de influências externas ao 

contexto simbólico-cultural em que é socialmente significada.  

Para Leach (1996, p.69), “As sociedades reais existem no tempo e no espaço”, 

portanto, “Toda sociedade é um processo no tempo” (LEACH, 1996, p. 69). Em relação aos 

grupos de quadrilha junina, e ainda mais especificamente ao âmbito competitivo do qual 

muitos vieram a compartilhar, penso ser fundamental uma reflexão que se lance de modo 

pretencioso no lago profundo de suas mudanças estruturais enquanto contextos sociais 

específicos, construídos a partir da fusão de lógicas diversas. 

Neste ponto, desejo tornar clara a minha posição neste estudo. Minha intenção não é 

promover uma análise de cunho histórico sobre as festas juninas e as quadrilhas, 

especificamente. Este trabalho é contextualmente preocupado e localizado no tempo e no 

espaço. Obviamente, algumas regressões históricas e preocupações com a ideia de tradição, 

inevitavelmente atreladas ao campo da cultura popular, mostram-se frequentemente 

necessárias, mas a preocupação central está em entender as quadrilhas juninas hoje, bem 

como as mudanças a que estão sujeitas no interior do espaço simbólico da cultura dos festivais 

competitivos – o que significa um olhar sobre as transformações não apenas no nível da 

expressão artística ou folclórica, mas também no que esses grupos se tornaram no nível dos 

processos organizativos. Interessa-me ainda compreender a estrutura desse meio, focando no 

que percebo como fundamental para a manutenção de tal realidade hoje.  

Ao falar sobre os aspectos estruturais de uma sociedade enquanto elementos 

comportamentais generalizados, passíveis de uma padronização e sujeitos a abstrações que 
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servem de chave para o acesso a uma determinada realidade cultural, Gregory Bateson (2006, 

p.88), diz que  

[...] o termo Estrutura está intimamente relacionado, em seu significado, 

com o termo tradição. Mas este último tem suas desvantagens; está 

evidentemente deslocado em qualquer análise sincrônica, pois em tal análise 

a origem histórica de qualquer detalhe cultural é irrelevante. Apesar disso, a 

palavra tradição às vezes se insinua nos estudos sincrônicos. Nesses 

contextos, ela deve ser claramente despojada de toda referência ao passado 

ou a processos diacrônicos. Assim despojada, a “tradição” só pode significar 

os fatos dados de uma cultura, fatos que são “dados” como premissas. 

(BATESON, 2006, p.88). 

Meu esforço neste texto é o de tentar captar a estrutura que abarca a realidade 

processual das quadrilhas juninas competitivas de Sobral e, por extensão, do próprio Ceará, 

tomando como ponto de partida a minha imersão na quadrilha junina “Estrela do Luar”. Em 

momento algum desconsidero sua dimensão folclórica, festiva e histórico-cultural, mas tento 

encarar essa questão à luz do movimento que se desenvolve dentro desse conjunto estrutural 

simbólico forjado analiticamente. Tal modelo, seguindo as proposições etnográficas de 

Bateson, é depreendido da identificação do que se pode chamar de premissas, o que é por ele 

encarado como abstrações gerais passíveis de serem captadas por meio do contato com os 

próprios indivíduos que constituem o campo, de suas afirmações, comportamentos e modos 

de organização reiterados. Conforme define o próprio autor, “[...] uma premissa é uma 

afirmação generalizada de uma determinada pressuposição, ou implicação, possível de ser 

reconhecida em vários detalhes do comportamento cultural.” (BATESON, 2006, p.88, grifo 

meu). É seguindo as premissas do meio junino competitivo que desejo conhecer melhor os 

atores que o compõem, bem como os aspectos que os motivam e os caracterizam enquanto 

parte de tal contexto, mas em um esforço de buscar olhar sempre para um tempo presente, 

observando inclusive os usos que os indivíduos fazem de distintas categorias – sejam estas 

novas ou antigas, conforme suas próprias definições.  

As ideias mais clássicas da escola estrutural-funcionalista tendem a lançar um olhar 

geral sobre as sociedades e grupos estudados que persegue sempre um entendimento 

harmonizado sobre tais realidades, percebendo-as “[...] tal como um sistema lógico [...] de 

acordo com o qual todos os aspectos da vida social estão unificados num todo coerente.” 

(RADCLIFE-BROWN, 1973, p. 15-16). Quero deixar claro que, como tal, também possuo 

ideias conjunturais sobre o campo social que estudo, que trago constantemente à tona por 

considerá-las importantes para a construção metodológica do espaço simbólico da pesquisa. 

Mas não tenho a intenção de conceber tal realidade como um todo social plenamente coerente 
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e sem desestabilidades, pois não é dessa forma que ela se mostra para mim enquanto 

observador e participante. Muito embora exista um discurso hegemônico a respeito das 

quadrilhas e das festas juninas enquanto manifestação da cultura popular, que tende a 

simplificar e homogeneizar as expressões que lhe são características, as ideias que o 

fundamentam não parecem constituir a integralidade de tais manifestações quando voltamos 

os nossos interesses para o contexto dos eventos juninos atuais e para as manifestações que se 

ligam a eles. Conforme Zaratim (2014, p.49), que pesquisou sobre as performances 

construídas pelos grupos que atuam nos festejos juninos em Goiás na atualidade:  

Durante as comemorações do ciclo junino, as danças são sempre acrescidas 

de novos elementos propostos pelos brincantes das quadrilhas juninas. Esses 

elementos, entremeados pelo desejo de conseguir fazer o melhor para obter 

resultado positivo nos concursos regionais e nacionais propostos pelas 

entidades juninas, são resultados das tendências que as quadrilhas juninas 

estão incorporando. (ZARATIM, 2014, p.49). 

A dinâmica dos festivais competitivos, que será melhor explanada nos capítulos 

posteriores, provoca intervenções bastante significativas nos modos de fazer dos indivíduos 

que se interessam pela manifestação em questão. Nesse contexto, muita coisa se transforma, 

fazendo surgir novas perspectivas e anseios que ajudam a mover os interesses de quem atua 

nos grupos juninos. Os concursos de quadrilhas juninas se transformaram, na 

contemporaneidade, em uma das principais referências simbólicas ligadas ao período das 

festas de São João em vários lugares do país. Os festivais – às vezes promovidos por 

indivíduos e organizações independentes, mas principalmente pelo poder público das cidades 

e estados – são marcados por uma logística pautada nos grandes eventos, como shows e feiras 

comerciais. As quadrilhas, percebidas pelos atores do meio pesquisado como as grandes 

atrações, exibem seus trabalhos em arenas repletas de pessoas, onde serão avaliadas por um 

corpo de jurados encarados como especialistas no assunto. É impossível imaginar que 

consigam sair ilesas desse processo de agigantamento, padronização e modernização da festa 

junina, onde atuam ideologias que alteram visivelmente o modo de olhar para os conteúdos 

hegemonicamente classificados como tradicionais. Como bem percebeu Zaratim:   

A forma tradicional dançada nas festas juninas, nos últimos tempos, vem 

moldando-se à medida que agrega novos elementos que a transformam. A 

quadrilha matuta adquiriu formatação diferente, proporcionando uma nova 

interpretação dos seus símbolos tradicionais. As características das 

quadrilhas matutas foram modificadas, dando espaço para uma mudança em 

sua estrutura original. (ZARATIM, 2014, p.51). 

 É fundamental que se registre que as alterações relativas à quadrilha junina no meio 

competitivo se ligam a questões estéticas e artísticas. Mas também se relacionam a algo mais 
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geral, de uma ordem que abrange o próprio contexto social em que essa manifestação se 

constitui. Uma vez que a disputa se estabeleceu como um valor e uma finalidade dentro desse 

conteúdo festivo e cultural encarnado pelas quadrilhas juninas, as práticas cotidianas dos 

atores relativas ao modo como vivenciam a preparação e a expressão da festa e do folguedo 

ganham novas conotações, em que tensões sociais e sentimentos diversos tecem um complexo 

quadro de interações. Desse modo, muito da representação que reside no imaginário coletivo 

de nossa sociedade sobre os festejos juninos e sobre as quadrilhas especificamente – que 

contém algo de bucólico e romantizado – permanece enquanto discurso oficial, mas oculta 

bastante sobre as nuances estruturadas pelos grupos juninos no interior desse novo cenário.  

Diante do que foi explanado, creio não ser auspicioso se colocar em situação de 

pesquisa recusando as ideias já estruturadas sobre o contexto a ser estudado, menos ainda se 

recusando a ouvir o que as pessoas que compõem o campo social têm a dizer sobre elas 

mesmas e suas interações. Vale a pena, porém, ter em mente o fato de que todas as ideias 

sustentadas sobre tal campo precisam ser confrontadas e que, além disso, são elaborações 

seletivas, pautadas em ênfases específicas provenientes de experiências individuais – 

incluindo aqui as do pesquisador. Mais uma vez referencio Leach (1996, p.68) para expressar 

que 

[...] conquanto modelos conceituais de sociedade sejam necessariamente 

modelos de sistemas em equilíbrio, as sociedades reais não podem estar em 

equilíbrio. A discrepância está ligada ao fato de que, quando estruturas 

sociais se expressam sob forma cultural, a representação é imprecisa em 

comparação com a fornecida pelas categorias exatas que o sociólogo, qua 

cientista, gostaria de empregar. Digo que essas inconsistências na lógica da 

expressão ritual são sempre necessárias para o bom funcionamento de 

qualquer sistema social. (LEACH, 1996, p.68). 

Tomando por referência o exposto, creio não ser possível encarar quadrilha junina 

apenas com base em uma ideia coletivamente aceita a respeito de sua condição enquanto 

manifestação da cultura popular, geralmente pautada apenas no folguedo festivo ou – quando 

muito – na harmonia e sincronia expressas nas apresentações dos grupos quadrilheiros, que 

por vezes transmitem a impressão de uma relação tão harmônica entre seus participantes a 

ponto de os fazer construir uma performance completamente alinhada além da dança e 

expressão artística. O que se vê no “arraiá”5 está mais para o ideal do que para aquilo que 

                                                             
5 Espaço onde as quadrilhas juninas do Ceará atuam artística e performaticamente durante o período do São 

João. Geralmente é composto por um tablado sobre o qual os grupos se apresentam de frente para uma comissão 

julgadora (no caso das quadrilhas competitivas) e cercado por arquibancadas onde o público se acomoda para os 

assistir, formando uma espécie de arena. Também podem ser uma quadra ou ginásio esortivo ou mesmo uma rua 

cercada adaptada em formato de arena. 
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poderíamos – com as precauções necessárias – classificar como real. Além dos elementos e 

signos culturais expressos por essa manifestação, que povoam o imaginário social sobre sua 

expressão folclórica, cabe analisar melhor a estrutura pela qual atualmente – pelo menos 

dentro de um contexto específico – esses elementos são vivenciados e mesmo negociados no 

cotidiano. 

5 Os desafios de pesquisar uma realidade da qual se é parte  

Além da já citada vivência que construí com o movimento quadrilheiro sobralense ao 

longo dos anos de inserção em seu contexto, este trabalho está baseado mais diretamente nas 

incursões em campo que realizei nos últimos meses nos diferentes espaços e situações onde o 

trabalho do grupo Estrela do Luar se construiu para o São João (2017). Nesses momentos, 

busquei me inteirar dos acontecimentos envolvendo a quadrilha e suas atividades, 

promovendo análises a partir das observações de campo e conversas formais e informais com 

os atores sociais do meio pesquisado, buscando sempre inspiração no arcabouço teórico que 

tive acesso durante o primeiro ano de mestrado, bem como nas leituras suplementares que fiz 

para estruturar o trabalho que aqui se compõe, pois como alerta Peirano (1995, p.45): 

[...] todo bom antropólogo aprende e reconhece que é na sensibilidade para o 

confronto ou diálogo entre teorias acadêmicas e nativas que está o potencial 

de riqueza da antropologia. Tal confronto, que teve sua gênese na pesquisa 

de campo entre povos primitivos, encontra-se hoje domesticado e 

incorporado como ‘visão’ de antropologia, e é atualizado no campo ou entre 

quatro paredes de uma biblioteca. (PEIRANO, 1995, p. 45). 

É nesse sentido que proponho, assim como Magnani (2009), o desenvolvimento de um 

trabalho etnográfico pensado enquanto experiência realizada de perto e de dentro, já que 

minha relação prévia com o campo é de imersão e envolvimento, o que tem me levado a 

privilegiar a visão e os arranjos dos próprios atores sociais do meio pesquisado, sem desprezar 

o direcionamento teórico. Nesse caso, considerei por bem desenvolver o trabalho levando em 

conta a ideia de totalidade, aqui entendida como uma realidade que “[...] experimentada e 

reconhecida pelos atores sociais, é identificada pelo investigador, podendo ser descrita em 

termos categoriais [...]” (MAGNANI, 2009, p.138).  

Conforme também chama atenção Marisa Peirano, “o impacto dos dados sobre o 

pesquisador acaba gerando totalidades, sejam elas cosmológicas, sociológicas, ideológicas 

etc.” (PEIRANO, 1995, p.43). Esse fenômeno é interessante porque é depreendido da própria 

experiência de campo, que permite perceber com relativa exatidão o estabelecimento de 

limites simbólicos dentro dos quais atitudes, códigos e características sociais se manifestam e 
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ganham sentido. Assim sendo, o presente trabalho parte da análise da dinâmica do grupo que 

faço parte, mas está sempre buscando situá-lo dentro do campo macro das quadrilhas juninas 

competitivas e seu universo no estado do Ceará, que se por um lado pode ser territorialmente 

demarcado, por outro, é também simbólico. 

Além da proximidade que possuo por ser um participante do contexto social e do 

grupo pesquisado, outra questão precisa ser aqui evidenciada. A presidente da quadrilha 

Estrela do Luar é minha irmã, sendo eu o vice, o que significa dizer que todas as decisões e 

medidas que geram determinados desdobramentos passam diretamente por nós e os demais 

membros da diretoria. Como temos uma relação bastante próxima, sempre costumo estar por 

dentro das situações que envolvem diretamente os interesses do grupo, atuando em suas 

deliberações. Isso, de certo modo, me coloca em uma posição de poder diferenciada, que em 

muitos momentos me exigiu um inevitável exercício de estranhamento e autorreflexão. Vale 

ressaltar ainda que, em Sobral, eu e a presidente moramos na mesma casa, onde – por sinal – 

também funciona a sede da quadrilha, o que acarreta um fluxo relativamente contínuo entre os 

participantes no ambiente, sobretudo nos finais de semana, quando ocorrem a maioria dos 

ensaios e reuniões. Assim sendo, foi praticamente impossível não interagir com o meio em 

questão e seus interesses, já que estão bastante relacionados ao espaço da casa. 

Praticamente todas as atividades do grupo ao longo do tempo preparatório para o 

período junino ocorrem na residência em que habito, desde a confecção de cenários e 

adereços, detalhes de figurino e até mesmo alguns ensaios. Considero dispensável dizer que 

foi essa proximidade com o universo das quadrilhas juninas competitivas que despertou, 

desde a graduação, meu interesse de pesquisador por tal universo. Desde então, é difícil olhar 

para essa manifestação sem acrescentar à minha percepção de participante do meio uma visão 

socioantropológica de caráter analítico. 

Se por um lado esse aspecto representa certa vantagem no que concerne à viabilidade 

da pesquisa – uma vez que minha movimentação pelo campo em geral não costuma ser vista 

com desconfiança, já que sou decodificado como parte do contexto – por outro, me trouxe 

algumas dificuldades que não posso deixar admitir. Isso porque o necessário afastamento do 

campo em alguns momentos com o objetivo de melhor refletir a seu respeito se tornou mais 

difícil, provocando – dentre outras coisas – uma confusão de sentimentos em relação ao 

mundo junino e aos trabalhos da própria quadrilha com a pesquisa. Não sei até que ponto é 

necessário promover uma separação entre o quadrilheiro e o pesquisador enquanto retórica, 
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tampouco sei se isso é realmente possível do ponto de vista antropológico. Mas devo 

reconhecer que a experiência teve algo de esquizofrênico. Até mesmo os cansaços em alguns 

momentos se confundiram um pouco, não sendo possível distinguir o que dizia respeito à 

atividade de pesquisa e o que provinha das responsabilidades de quadrilheiro/coordenador, 

que além de tudo ainda canta no grupo musical da quadrilha e, para isso, também precisou 

dedicar um tempo para se preparar durante os meses que antecedem as apresentações. 

Devo admitir que essa intensidade em muito contribui para o trabalho de campo. Mas 

entendi que é preciso saber dosar a mistura entre as atividades de participante do contexto e as 

de pesquisador, pelo menos enquanto exercício de disciplina. Se como pessoas não temos 

como ser uma ou outra coisa de cada vez, em pleno trabalho de campo, é importante 

alimentarmos essa consciência enquanto ideal a ser conquistado metodologicamente. São 

muitas as ações a serem cumpridas dentro do meio que fazemos parte, elas se impõem 

cotidianamente. Mas nesse aspecto, se bem repararmos, não há uma diferença radical em 

relação à condição do estrangeiro que deseja fazer um trabalho etnográfico bem feito, afinal, 

este também terá que tomar – na medida do possível – parte nas dinâmicas locais, seja 

exercendo as mesmas atividades ou apenas acompanhando seus interlocutores em suas 

obrigações sociais. Em todo caso, apesar de alguns dilemas muito específicos, o pesquisador 

que trabalha em casa precisa fazer o mesmo que o estrangeiro: se retirar da dinâmica social 

em questão em determinados momentos, por algumas horas ou dias, para poder escrever.  

A distinção, suponho, está no modo como essa “retirada” se dá. Se o estrangeiro, pelo 

simples fato de não pertencer ao grupo ou sociedade analisada, pode se considerar 

relativamente apartado ao se trancar em seu quarto, cabana ou seja lá o que for, ou mesmo 

pode se retirar do campo quando bem entender; se ele de algum modo possui esse privilégio 

na apartação simbólica do meio por não pertencer ao contexto, por outro lado, aquele que é ao 

mesmo tempo um participante do meio e pesquisador precisa forjar essa apartação através da 

disciplina, demarcando para si próprio os momentos do dia ou da semana em que irá se 

dedicar com certa exclusividade a refletir sobre seu trabalho de campo. Essa foi a minha 

estratégia. Em um determinado momento precisei conversar com os demais coordenadores 

sobre a minha necessidade de apenas observar os processos, tendo que ficar ausente de outros 

para melhor elaborar as experiências etnográficas vivenciadas. Como eu não tinha tantas 

atividades em comparação a outros membros, isso não foi difícil de ser conseguido, 

entretanto, não ocorreu sem algumas objeções. 
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 É difícil explicar para as pessoas os processos subjetivos que envolvem a escrita 

antropológica, sobretudo aqueles que se ligam à necessidade da construção de uma distância 

psicológica dos processos sociais analisados. A ideia do que é um trabalho antropológico 

parece sempre clara para nós, que possuímos um ethos acadêmico construído ao longo da 

inserção no ambiente universitário referente à nossa área de estudos, mas algo que não custei 

a perceber é que, em geral, aqueles que não compartilham desses códigos podem manifestar 

algumas resistências às ideias em questão, caso o antropólogo também pertença ao grupo e 

possua papéis predeterminados dentro dele. Algumas vezes, meu afastamento chegou a ser 

interpretado como uma tentativa de me esquivar de responsabilidades, muito embora essa 

ausência só ocorresse em momentos específicos. Para ser franco, mesmo depois das 

explicações, não sei se de fato as pessoas chegaram a compreender em plenitude aquilo que 

eu as dizia, mas tiveram que aceitar meu posicionamento, que precisou se impor como uma 

decisão já tomada e refletida. No entanto, exatamente por causa disso, tive que redobrar meu 

cuidado para não deixar de cumprir as expectativas previamente relacionadas ao meu papel e 

função dentro do grupo, para que não houvesse qualquer brecha que viesse a embarreirar o 

desenvolvimento do trabalho de campo.  

Em relação às atividades das quais não pude abrir mão, por me exigirem participação 

ativa em função de meu compromisso com a quadrilha (como as apresentações e eventos que 

exigiam meu integral envolvimento), busquei compensar observando externamente a 

dinâmica de outros grupos juninos ou acessando registros feitos pela coordenação da 

quadrilha nessas situações. Isso certamente me ajudou a promover uma fusão entre a 

experiência vivida e a observação analítica dos eventos sobre os quais não pude refletir no 

momento em que ocorreram.  Mas, para além disso, o exercício metodológico mais marcante 

empregado no desenvolvimento do trabalho de campo foi, certamente, a sistemática 

observação do familiar, buscando encontrar dentro dessa dimensão aspectos pouco 

percebidos em virtude da naturalização dos processos. 

A tentativa de buscar aspectos desconhecidos e até certo ponto estranhos dentro do 

contexto pesquisado foi um fundamento básico e essencial neste trabalho. O fato de eu me 

encontrar inserido não apenas no grupo junino que serviu de base para a investigação, mas ser 

também um integrante do contexto sociocultural maior do movimento junino competitivo de 

Sobral e do próprio Ceará me colocou alguns obstáculos que precisei superar gradualmente. 

Nesse sentido, a busca sistemática por acontecimentos, falas e comportamentos que se 

mostrassem como novidade para mim foi indispensável. Obviamente, isso não foi algo tão 
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simples como se poderia supor, pois os dispositivos que organizam os espaços sociais tendem 

a mapear hierarquicamente os lugares e papéis dos indivíduos, de modo que a própria 

paisagem cultural do ambiente seja naturalizada por nós, dificultando o exercício de nossa 

capacidade de enxergar para além desse modelo. Não raras vezes, peguei-me tentando 

enquadrar meu olhar acerca das ações sociais do contexto investigado de uma forma que 

pudesse me questionar sobre o que me era apresentado, mesmo que eu já estivesse mais que 

acostumado a presenciar tais aspectos. Discorrendo sobre a pesquisa realizada em ambiente 

marcado pela familiaridade, Gilberto Velho (1981, p.127) diz que 

[...] dispomos de um mapa que nos familiariza com os cenários e situações 

sociais de nosso cotidiano, dando nome, lugar e posição aos indivíduos. Isso, 

no entanto, não significa que conhecemos o ponto de vista e a visão de 

mundo dos diferentes atores em uma situação social nem as regras que estão 

por detrás dessas interações, dando continuidade ao sistema. (VELHO, 1981, 

p.127). 

 Os momentos em que conversei com os indivíduos do meio pesquisado foram, em 

muitos casos, surpreendentes e reveladores. Em geral, eu sempre possuía uma expectativa a 

respeito de seus comportamentos e visões. Os processos enfocados eram compartilhados por 

nós, o que me fazia intuir alguns posicionamentos, fato que provinha de outras situações por 

mim vivenciadas e observadas a partir da interação com os interlocutores. Na situação de 

pesquisa, entretanto, isso ocorria de modo distinto, talvez pelas pessoas saberem que as 

minhas perguntas e questionamentos, bem como a minha ida ao seu encontro, representavam, 

até certo ponto, algo atípico em nossa relação. Nesse caso, a expressão dos pontos de vista se 

dava com um apuro e cuidado maiores, embora as pessoas nem sempre pudessem controlar 

plenamente o direcionamento polido que inicialmente pretendiam para suas falas. Era 

justamente nesses momentos de descontrole da performance que aspectos pouco conhecidos 

por mim se desenhavam, enquanto os indivíduos desenvolviam suas percepções acerca de 

suas próprias experiências. 

Não foram raras as vezes em que eu me vi perplexo diante do que algumas pessoas 

expressavam acerca dos temas abordados em entrevistas, fossem essas formais ou informais. 

Desde a demonstração da intensidade de um sentimento, passando por posturas e visões sobre 

a quadrilha até questões mais estruturais sobre a expressão atual da manifestação, muitas falas 

demonstraram um grau de percepção sobre o contexto analisado que eu jamais julguei 

encontrar em determinados indivíduos. Nesse sentido, algo de desconhecido por mim 

enquanto participante do meio se expressou de modo sistematizado no que as pessoas 

manifestavam. Mas, mais do que isso, muitas dessas percepções me fizeram repensar 
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fortemente algumas visões sobre a manifestação junina tal como se organiza hoje, que eu 

cultivava enquanto participante do contexto em questão. Nesse sentido, o mapa que eu 

possuía sobre a organização dos processos da manifestação junina passou por uma 

intervenção, transformando o que me era familiar em algo mais desconhecido do que eu 

imaginava. Não havia qualquer dúvida sobre minha interação anterior com esses indivíduos, 

mas, como cita Velho (1981, p.126), “[...] por outro lado, meu conhecimento a respeito de 

suas vidas, hábitos, crenças, valores é altamente diferenciado.”. Destaco, entretanto, que só 

vim a descobrir isso ao conversar com as pessoas para além dos assuntos triviais envolvendo 

o cotidiano do grupo e da manifestação. 

 O presente texto se estrutura com base nessa relação de estranhamento ligada a algo 

com o qual o pesquisador está envolvido. Em alguns momentos, o nível de interação se dá de 

modo ainda mais próximo do familiar, tendo os escritos se estruturado a partir de experiências 

vivenciadas no cotidiano da quadrilha Estrela do Luar e sua relação com o contexto específico 

da manifestação junina na cidade de Sobral. Embora a fala do pesquisador às vezes se 

disperse e muitas vezes se confunda com expressões captadas em campo, o grau de interação 

dos três primeiros capítulos, bem como do quinto, está muito ligado às situações e pessoas 

que interagem em espaços como os ensaios, apresentações e a sede da quadrilha. Vale lembrar 

que tudo isso compreende uma linha tênue que liga casa, bairro e cidade de Sobral a partir do 

movimento da quadrilha – até mesmo quando se fala de situações que extrapolam esses 

limites, pois o que está em jogo é a importância da relação entre os atores e esse contexto. 

Logo, há um grau de familiaridade maior no que se refere à observação dos processos vividos. 

O quarto capítulo, porém, fala de um outro tipo de familiaridade, esta mais relacionada a um 

campo mais amplo, que compreende o contexto das quadrilhas competitivas do estado. Aqui, 

há um conhecimento e envolvimento pautados no compartilhamento de códigos com outros 

indivíduos, também pertencentes a esse universo, entretanto, a vivência com estes é limitada, 

por se tratar de uma dimensão onde as pessoas, em seus cotidianos, se encontram separadas, 

ligando-se apenas esporadicamente ou através de símbolos amplamente partilhados no interior 

de uma rede. Isso é importante registrar, para que se possa ter uma dimensão dos 

deslocamentos que a própria ideia de familiaridade realiza dentro de um contexto que se julga 

conhecido, no entanto, no que concerne à realidade pesquisada deve-se ter em mente que 

essas duas dimensões por vezes se misturam, pois fazem parte do mesmo universo simbólico. 

Gilberto Velho afirma: 



 

32 

 

O conhecimento de situações ou indivíduos é construído a partir de um 

sistema de interações culturais e historicamente definido. Embora aceite a 

ideia de que os repertórios humanos são limitados, suas combinações são 

suficientemente variadas para criar surpresas e abrir abismos, por mais 

familiares que indivíduos e situações possam parecer. (VELHO, 1981, 

p.129). 

 Independentemente de qual contexto se tratasse, se mais próximo aos processos do 

grupo que faço parte e pesquiso ou mais ligados à realidade maior onde ele se encontra, os 

conhecimentos que dispunha a partir da interação pautada em um envolvimento e 

familiaridade se alargaram à medida que me deixei levar pelas surpresas que o contexto 

situacional me revelava. Embora presumisse coisas e tivesse ideias sobre os indivíduos e o 

ambiente social pesquisado, o fato é que estes se revelaram mais plurais do que eu poderia 

supor, ainda que falassem sobre os mesmos temas, a partir de um repertório que eu julgava 

comum. A conjunção inesperada de pontos de vista, bem como a observação de distintos 

acontecimentos, terminou por costurar uma percepção que foi capaz de construir novos 

significados, que foram acrescidos aos que já eram conhecidos ou, muitas vezes, 

transformaram os que já estavam estabelecidos. 

Para além dessa relação, refletir sobre essa condição muito específica se mostra 

inevitável e, ao mesmo tempo, necessário, uma vez que a familiaridade não anula os 

pressupostos científicos do trabalho antropológico. Se admitirmos, como alguns, que a 

pesquisa é um trabalho artesanal e que, do ponto de vista técnico, nos exige muita criatividade 

para fazer os links necessários não só entre teoria e prática, mas também a costura analítica 

adequada entre os fenômenos e eventos estudados em campo, não há como ignorarmos o 

coeficiente artístico da investigação antropológica. Todavia, assim como Peirano (1995, p.31), 

“[...] penso que nossa tradição etnográfica se baseia, de forma equivocada, no princípio de que 

a criatividade pode superar a falta de disciplina e a carência de um ethos científico.”. Não 

basta ter os insights necessários no decorrer do trabalho de campo e os bricolar em um tipo de 

descrição esteticamente bonita do ponto de vista literário, mas desprovida de uma 

problematização analítica do material que forneceu base para a construção do texto 

etnográfico. E isso só se torna antropologicamente possível através de uma reflexão 

minimamente disciplinada acerca do material construído na experiência de campo, sobretudo 

se o pesquisador está desenvolvendo uma investigação em um âmbito marcado pela 

familiaridade e inserção. Só assim, em minha concepção, conseguirá algo próximo de um 

estranhamento ou distanciamento metodológico, já que – é bom que se admita – jamais o 

conseguirá de fato e em plenitude. No meu caso, que vejo constantemente minha rotina 



 

33 

 

invadida em diversos momentos pelas ações da quadrilha junina que participo e pesquiso e, 

por extensão, pelo próprio universo do qual ela faz parte, esse exercício foi fundamental.    

 

6 Algumas diretrizes metodológicas 

Levando em conta as questões até aqui expostas e tendo em vista a complexidade 

contida nos processos em que os grupos e indivíduos se encontram inseridos, minha proposta 

neste trabalho é também a de enfocar as ações grupais e individuais dentro do movimento que 

torna possível a sobrevivência de uma quadrilha e, por extensão, o contexto composto por ela 

e suas concorrentes. Para isso, adota-se também, dentre outras, a perspectiva da análise das 

situações sociais, proposta defendida por Max Gluckman (2010, p. 239) para uma 

compreensão mais precisa da realidade social estudada. Sobre tais eventos o autor afirma: 

A partir das situações sociais e de suas inter-relações em uma sociedade 

particular, podem-se abstrair a estrutura social, as relações sociais, as 

instituições etc. daquela sociedade. Por meio dessas e de novas situações, o 

antropólogo deve verificar a validade de suas generalizações. 

(GLUCKMAN, 2010, p.239). 

 Seguindo o pensamento do referido autor a respeito da importância das análises de 

situações sociais para maior compreensão dos processos estruturais de uma coletividade ou 

sociedade, a proposta metodológica é também elencar algumas situações que considero 

importantes para, através de uma observação de caráter geral, construir uma melhor 

assimilação das especificidades do contexto aqui exposto a partir das ações e expressões dos 

sujeitos. Devo deixar claro, entretanto, que elas não constituem a base deste trabalho, que tem 

por foco construir um arcabouço antropológico focado na reflexão sobre experiências 

etnográficas gerais vivenciadas ao longo da minha inserção no ambiente aqui apontado e 

também nas análises teóricas suscitadas a partir dessas mesmas reflexões. A análise de 

situações sociais é acionada apenas quando se mostra oportuno e se desenha como um 

elemento capaz de melhor iluminar as discussões travadas ao longo do trabalho. 

Além de analisar experiências pessoais e coletivas, como já frisado, registrei a fala de 

alguns atores sociais. Para tanto, optei por adotar a perspectiva da entrevista compreensiva, 

discutida por Jean-Claude Kaufmann (2013), cujo objetivo seria provocar uma reiterada 

reflexão por parte dos entrevistados sobre si próprios e o contexto enfocado pelo pesquisador, 

estruturando uma situação experimental marcada pelo envolvimento com a experiência, 

diminuindo ao máximo um possível caráter de excepcionalidade do registro gravado. A opção 
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pela entrevista como um recurso importante neste texto não representou algo que precedeu a 

realização deste trabalho, tendo se mostrado como elemento necessário ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa. E a escolha desse tipo específico de entrevista se deu por sua 

capacidade de inserir os agentes envolvidos na pesquisa em um ambiente marcado pela 

desconstrução de impessoalidades e de uma busca desenfreada por neutralidade, muito 

embora seu modelo reconheça a existência de uma clara hierarquia entre o entrevistador e o 

entrevistado. Ao tratar especificamente do caráter experimental da entrevista compreensiva, 

Kaufmann (2013, p. 98-99) afirma: 

O pesquisador deve se convencer do seguinte: ele ocupa uma posição 

privilegiada de observação, de captura direta da construção social da 

realidade através da pessoa que fala diante dele. Essa pessoa também se dá 

conta disso (na medida em que o pesquisador se envolve e o obriga a 

ultrapassar as opiniões superficiais): torna-se impossível para ele jogar com 

as respostas, dizer qualquer coisa. A entrevista funciona, de fato, como uma 

câmara de eco da situação comum de fabricação da identidade. É preciso, 

diante do gravador, refletir sobre si e falar de si, mais profundamente, mais 

precisamente, mais explicitamente do que se faz habitualmente num quadro 

pouco solene para a ciência. Quando o investigador consegue penetrar o 

mundo do informante, quando encontra algumas categorias centrais de seus 

mecanismos identitários, aquele que fala é pego na armadilha de suas 

próprias palavras: quanto mais elas vão longe, mais ele se empenha, 

paralelamente, em ordenar aquilo que ele diz sobre si mesmo, pois é sua 

vida, seu eu, que estão em jogo. (KAUFMANN, 2013, p.98-99). 

O autor reafirma a necessidade do reconhecimento dessa relação de poder entre o 

pesquisador e seus interlocutores. Mas deixa claro que reconhecer esse aspecto não representa 

uma afirmação da superioridade de um sobre o outro. Na verdade, tal reconhecimento 

funciona como uma opção metodológica, capaz de provocar os interlocutores a refletirem de 

modo diferenciado sobre si mesmos e suas experiências no interior do campo estudado. Para 

ele, a entrevista funciona como um mecanismo de reprodução dos momentos cotidianos onde 

aquilo que classifica como fabricação da identidade se dá. É exatamente por isso que, como 

afirma o próprio, “Mesmo que a entrevista compreensiva construa um quadro totalmente 

excepcional, o investigador deve banalizá-la enquanto a pratica.” (KAUFMANN, 2013, 

p.101). O entrevistado sempre terá a percepção de que a entrevista representa algo diferente 

do que acontece corriqueiramente, portanto, cabe ao pesquisador – já que ele detém o poder 

de conduzir tal momento – buscar desconstruir ao máximo o peso dessa excepcionalidade, 

transformando-a em algo o mais próximo possível de uma situação usual. Ainda discorrendo a 

respeito dos efeitos experimentais da entrevista compreensiva, o autor sugere que, nela,  

O informante desenvolve duas posturas características. Ele pode trabalhar 

para sua unidade, o que é mais comum. Ele se concentra, então, em suas 
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opiniões e comportamentos para extrair sua coerência, desenhar um 

autorretrato com linhas nítidas; confronta-se arduamente com o investigador 

quando este aponta contradições. Por outro lado, ele pode utilizar a situação 

de entrevista para se interrogar sobre suas escolhas, se autoanalisar, com a 

ajuda do investigador. Essa segunda postura se inscreve em parênteses nos 

quais certos informantes são capazes de ir muito longe. (KAUFMANN, 

2013, p.99-100) 

 As entrevistas que realizei foram importantes para dar sustentação aos aspectos 

demonstrados e analisados ao longo do texto, uma vez que meus interlocutores expressaram 

seu pertencimento ao meio analisado, mas também suas crises e reflexões sobre os papeis que 

ocupam dentro do universo das quadrilhas juninas competitivas de Sobral e do Ceará. Elas 

foram fundamentais para a análise dos aspectos que apontavam para a existência de um 

sistema simbólico compartilhado por esses indivíduos, ao mesmo tempo que as contradições e 

instabilidades desse meio também puderam vir à tona mais claramente a partir das falas e 

diálogos.  

 Quando destaco a ideia de experiência, algumas vezes reiterada até este momento, 

refiro-me exatamente a uma dimensão que atuou de modo essencial na construção do presente 

trabalho, já que a soma de distintas experiências ajudaram a dar corpo às reflexões mais 

centrais deste texto. É preciso destacar que os quadrilheiros competitivos sobralenses, 

enquanto atores sociais, estão completamente imersos em um grande conjunto de relações 

estruturados no nível do simbólico, dentro do qual acumulam sentidos construídos a partir de 

suas vivências. Sobre isso, Turner (2005, p.1) afirma que “[...] todos os atos humanos estão 

impregnados de significado, e significado é difícil de ser mensurado, embora possa ser 

compreendido, mesmo que apenas de modo fugaz e ambíguo.”. Ao falarmos com e sobre os 

personagens em questão, é fundamental uma busca constante por situá-los não apenas 

espacialmente, mas também no tempo de expressão. Desse modo, suas práticas, 

comportamentos e falas dialogam com experiências cotidianas tecidas ao longo de uma 

vivência que une o presente com referências passadas e perspectivas futuras. Victor Turner 

também fala sobre isso, quando, acionando as ideias de Dilthey na construção de uma 

Antropologia da Experiência, afirma que 

É estruturalmente irrelevante se o passado é “real”, “moral” ou “amoral”. A 

questão é se diretrizes significativas emergem do encontro existencial na 

subjetividade, daquilo que derivamos de estruturas ou unidades de 

experiência prévias numa relação vital com a nova experiência. [...] É 

somente quando relacionamos a preocupante experiência atual com os 

resultados cumulativos de experiências passadas – se não semelhantes, pelo 

menos relevantes e de potência correspondente – que emerge o tipo de 

estrutura relacional chamada “significado”. (TURNER, 2005, p.179). 
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 Uma vez que tais experiências se desenvolvem a partir de demandas, interesses e 

perspectivas próprias do que se estrutura no interior do processo em que os indivíduos se 

inserem, suas expressões comunicam aspectos que dizem sobre um modo de ser e estar no 

mundo. No caso específico, o encontro entre as subjetividades no momento de organização e 

emissão das falas produziu um conteúdo que comunica aspectos importantes para a 

compreensão do campo estudado, este permeado pela conjugação de experiências 

significantes no interior dos processos sociais que se busca entender. Mas, além disso, 

comunicam essas questões com base na ótica daquele que emite individualmente seu ponto de 

vista, este também carregado de uma experiência social ou grupal específica dentro de uma 

dinâmica maior. 

 Enquanto participante do universo junino competitivo de Sobral, me vejo obrigado a 

assumir meu lugar de quadrilheiro dentro desse contexto, trazendo à superfície de meus 

registros escritos minhas próprias percepções sobre o campo em questão. Nesse sentido, as 

entrevistas que realizei para compor o presente texto estão carregadas de uma relação já 

estabelecida anteriormente, o que leva a um impacto no modo como são estruturadas 

enquanto interação. Por mais que hajam lugares diferentes sendo ocupados por mim e meus 

interlocutores na hierarquia, tanto na pesquisa como no cotidiano do contexto estudado, 

existem inúmeros pensamentos e opiniões nesse bojo – e se nem todas essas opiniões e 

pensamentos são compartilhados pelas partes envolvidas na pesquisa, por outro lado, os temas 

suscitados nessa interação obedecem a repertórios e códigos simbólicos comuns. É assim que 

as visões – mesmo que diferentes –, em certa medida, se fundem no intuito de se 

complementarem dentro do processo de análise, na forma de um projeto dialógico. Nesse 

sentido, procuro não encarar “[...] os falantes como tolos que não possuem a habilidade de 

refletir significativamente sobre suas próprias condutas comunicativas.” (BAUMAN e 

BRIGGS, 2006, p.197). No presente trabalho, a divisão de posição entre quem realiza a 

pesquisa e quem é inserido nesse âmbito a partir do recorte analítico promovido por este é 

mantida no nível de organização da escrita, mas o nível de interação preserva o diálogo entre 

ambos. Neste momento, aceito expressamente aqueles que, além de mim, possuem um 

discurso estruturado sobre o campo estudado, como parceiros na organização dos resultados 

advindos da investigação, que também consiste na condensação de uma pluralidade de 

narrativas. Conforme manifestam Bauman e Briggs (2006, p.189-190): 

Para fazermos um uso mais fidedigno do meta-discurso dos falantes nativos 

sobre a linguagem, precisamos tomar os atores [performers] e membros da 
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audiência não como simplesmente fontes de dados, mas como parceiros 

intelectuais que podem fazer contribuições teóricas substanciais a este 

discurso. (BAUMAN e BRIGGS, 2006, p.189-190). 

 Do ponto de vista da performance e da interação social, há uma construção discursiva 

estruturada no momento de captação da fala e dos diálogos constantes no texto, mas que 

claramente extrapola este momento, comunicando também aspectos cruciais que estruturam 

todo o contexto que se procura compreender dentro do estudo. Partindo do princípio de que o 

trabalho etnográfico de campo é fruto de uma experiência interativa, aquilo que os diálogos e 

momentos de conversa – registrados ou não – manifestam está envolvido não apenas no 

campo micro e passageiro onde se desenvolvem, mas no campo macro que condensa outras 

inúmeras interações similares e distintas ligadas pelos mesmos interesses – e tudo aquilo que 

se forma a partir deles. É assim que muitos aspectos que narram uma história mais geral 

surgem a partir de pontos muito específicos dos diálogos. 

 Com base nessa parceria interativa, onde a fala do outro impacta diretamente nas 

nossas intenções, atitudes e comportamentos, é que pude traçar uma cronologia narrativa para 

esta dissertação. Foi a partir dela, por exemplo, que concluí que essa cultura competitiva que 

se formou e disseminou no segmento junino sobralense se originou nas escolas públicas da 

cidade, pois o discurso e a linguagem empregada por Lígia Nascimento – minha principal 

interlocutora no terceiro capítulo –, por exemplo, apontaram esse caminho. Lígia possui uma 

inserção no ambiente quadrilheiro competitivo de Sobral cujo início data mais ou menos da 

mesma época em que comecei a participar. Desse modo, muitas de suas falas acionam 

memórias que também são minhas, o que corrobora indiretamente a manifestação de questões 

que também fazem parte dos meus anseios de participante do campo pesquisado. Ao lembrar 

de momentos por mim vivenciados nesse âmbito no início de minha inserção dentro dele, 

pude ter uma percepção que confirmava tal ponto de vista, que também aparece nas demais 

entrevistas acionadas ao longo do texto. Essa parceria também me levou a captar aspectos 

gerais da profissionalização e espetacularização no universo junino competitivo, a partir de 

um diálogo com a experiência de Júnior Costa enquanto coreógrafo na Estrela do Luar e em 

outras quadrilhas do estado do Ceará, ampliando o leque interpretativo sobre um tema que já 

era de meu conhecimento. Do mesmo modo, fez também com que eu confrontasse visões 

acerca dos papéis de gênero e sexualidade que dão conta de uma tensa relação entre formas 

hegemônicas e outras que se pretendem transgressoras dentro do universo das quadrilhas 

juninas, como apontam Layze e Augusto no final do terceiro capítulo. Aqui, diferentes pontos 

de vista se encontram e constroem uma problematização em torno de tais questões. Nesse 
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sentido, o que se pode notar é também uma interdependência entre a fala – momentânea – e a 

estrutura social e simbólica geral em que ela se localiza, não sendo o mero fruto do contato 

passageiro, uma vez que aspectos históricos e contextuais terminam sendo acionados para 

explicar uma realidade que se desenha situacionalmente. 

Levando em conta a lógica da experiência em que esta pesquisa está ancorada, além 

dos aspectos já elencados, foi também imprescindível lançar um olhar sobre o campo 

analisado à luz dos estudos da performance na Antropologia, considerando-a a partir da 

abordagem de Richard Schechner, que pensa as próprias ações do processo social vivido 

como performances “encenadas” para uma audiência. Segundo esse autor, a partir de tal 

perspectiva, as “Performances afirmam identidades, curvam o tempo, remodelam e adornam 

corpos, contam histórias” (SCHECHNER, 2004, p.1). Entendendo o meio quadrilheiro 

competitivo como um espaço de expressão de muitas questões frutos de uma interação 

específica, que cria seu próprio público e interesses, suponho fazer sentido encarar as atitudes 

dos atores sociais como sempre – ou quase sempre – impulsionadas performaticamente para 

tal audiência.  

Schechner vê na perspectiva daquilo que classifica como encorporação um elemento 

chave para a compreensão das ações dos atores do campo, entendidas como frutos de um 

comportamento encorporado por meio de um aprendizado performaticamente estruturado. 

Assim sendo, as práticas e vivências dos indivíduos que compõem uma determinada realidade 

fariam parte de um repertório atrelado ao cenário desenhado no momento de suas expressões 

cotidianas, sejam artísticas, estéticas ou sociais – aquelas que se manifestam no contexto 

diário, previsível ou imprevisivelmente. A encorporação, nesse sentido, como escreve o 

autor, entenderia “A experiência como base do conhecimento nativo que é compartilhado por 

meio da performance.” (SCHECHNER, 2013 p.29). Desse modo, os aspectos descritos neste 

trabalho também partem do princípio de que os acontecimentos e demais fenômenos narrados 

e analisados, mesmo aqueles casos considerados excepcionais, obedecem a um repertório de 

significados incorporados nas atitudes dos indivíduos, estas mesmas compreendidas como 

performativas. Ou seja, frutos de uma aprendizagem - inclusive e através do corpo. 

Richard Schechner define performance como um comportamento restaurado ou 

duplamente exercido. Para ele, ela é “[…] um amplo espectro de formas de entretenimento, 

artes, rituais, política, economia e interações de pessoa a pessoa. Toda e qualquer coisa pode 

ser estudada “como” performance.” (SCHECHNER, 2013, p.28, grifo meu). No caso que 
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analiso, a própria quadrilha junina – em especial essa de caráter competitivo, por possuir um 

aspecto espetacular, que mescla arte popular e entretenimento massivo – pode por si mesma 

ser entendida como uma manifestação performativa. O que proponho aqui é que, seguindo 

Schechner, ampliemos o olhar, percebendo os próprios processos e agenciamentos dos 

participantes desse meio como partes de um comportamento encorporado a partir de uma 

experiência no meio em questão – que, por sua vez, são capazes de comunicar aspectos mais 

subjacentes da estrutura ampla no qual ocorrem. 

Considerando a presente abordagem, na condição de pesquisa em que me encontro, 

posso facilmente me classificar como um nativo. Considerando meu afastamento em virtude 

do primeiro ano de mestrado – que me deixou relativamente distante da realidade pesquisada 

por um tempo – e posterior retorno ao campo, neste trabalho posso dizer que voltei 

intencionalmente a assumir uma performance que já aprendera antes, enquanto participante, 

mas que havia posto de lado e que, ao retornar, tive – por questões pragmáticas – a 

necessidade de reassumir, reaprender, incorporar, encorporar. Assim, pude voltar a 

compreender melhor a realidade pesquisada, tanto em termos de participação quanto de 

pesquisa dentro dela.  

Eu ser um quadrilheiro neste trabalho significa que assumo uma performance também 

desempenhada por outros indivíduos, com o expresso objetivo de melhor acessar códigos 

simbólicos compartilhados, advindos de um conhecimento que foi capaz de estruturar uma 

realidade e seus atores sociais. Quero, porém, esclarecer que meu objetivo ao adotar 

semelhante postura metodológica não é de forma alguma construir análises que pretendem 

estruturar uma imagem harmonizada acerca dos eventos estudados, como se estes fossem 

pinturas ou esculturas barrocas, mas apenas melhor viabilizar a estruturação e apresentação do 

trabalho tanto para o pesquisador quanto para o leitor através de recortes temáticos ou 

situacionais que permitam uma melhor exposição analítica sobre o todo, cujos aspectos 

políticos e simbólicos neles se manifestam empiricamente.  

 Essa dissertação, além desta introdução, encontra-se composta por mais três capítulos. 

O capítulo I, intitulado Nos bastidores do Espetáculo Junino: a manifestação quadrilheira e 

seus processos interativos, procura construir uma longa discussão sobre o cotidiano das 

quadrilhas juninas competitivas do Ceará e, principalmente, de Sobral. Refletindo sobre 

personagens simbólicos, artísticos e profissionais, o capítulo se desenvolve a partir de 

experiências captadas dentro do processo cotidiano da quadrilha Estrela do Luar, 
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privilegiando o ponto de vista de atores que fazem ou já fizeram parte do grupo, bem como 

acontecimentos vivenciados a partir de suas dinâmicas interativas. A perspectiva de um 

entendimento processual acerca da dinâmica do grupo permeia todo o capítulo, que mescla 

reflexões mais gerais e mesmo existencialistas com outras elaboradas com base na própria 

vivência do grupo e seus participantes. Aqui, a busca de um entendimento sobre a ideia 

subjetiva de quadrilheiro e dos personagens centrais da manifestação festiva se entrelaça à 

compreensão dos ensaios e bastidores de apresentações, descortinando à competitividade que 

se desenha em meio às interações e construções artísticas, inclusive através do um 

aprendizado de um padrão corporal. Nesse bojo, discursões sobre a profissionalização e 

espetacularização no interior na manifestação junina ganham vida, bem como questões que 

dão conta de uma transformação nos modos de interpretar alguns de seus padrões básicos, 

como a própria constituição dos papéis de gênero em sua expressão e processos de 

construção. 

 Após a primeira parte, constituída pelo capítulo I, há uma discussão que procura 

articular reflexões teóricas e etnográficas sobre o campo estudado. Esta sessão do trabalho, 

que intitulei como Reflexões sobre a micropolítica quadrilheira, está concentrada no capítulo 

II. Neste ponto, busco conceber o campo das quadrilhas juninas competitivas, sobre o qual me 

debruço e analiso no capítulo anterior, como um sistema simbólico e constituidor de práticas, 

visões e comportamentos dentro de uma estrutura social que se constitui em um processo 

vivido, que por sua vez elabora, a partir de seus próprios interesses e articulações, uma 

micropolítica perpassada por um determinado tipo poder, manifesto tanto simbolicamente 

quanto no corpo pragmático das relações sociais. Na primeira parte se discute esse tema de 

maneira eminentemente teórica, sendo a segunda dedicada à análise prática do funcionamento 

desse sistema simbólico e dessa micropolítica no campo prático das situações sociais vividas. 

 O terceiro capítulo - A quadrilha competitiva em Sobral e a expressão junina no 

interior cearense – se constrói de modo ainda mais focado na minha experiência em interação 

com os demais componentes do contexto estudado, quando busco delimitar a análise ao 

campo específico das quadrilhas juninas da cidade de Sobral, onde a minha investigação 

empírica se dá com mais ênfase. A partir de reflexões sobre a história, as características e 

transformações progressivas das quadrilhas juninas competitivas de Sobral, traço um 

panorama geral sobre o modo como o movimento dos grupos competitivos se estruturou, bem 

como a respeito dos desdobramentos que contribuíram para a elaboração de um determinado 

tipo de cultura junina na cidade. Nesse sentido, busco promover um movimento de dentro 
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para fora, tentando perceber de que modo as quadrilhas juninas desse universo competitivo do 

município se inserem no contexto mais geral do movimento organizado existente a nível de 

estado. Isso se dá a partir da exposição analítica de falas e diálogos registrados em entrevistas 

realizadas ao longo do processo de pesquisa para este estudo. Nessa parte do texto, como tema 

diretamente ligado aos interesses do capítulo, promovo ainda uma discussão sobre a relação 

entre as quadrilhas juninas do interior – território onde, discursivamente, se localiza Sobral – 

e os grupos da capital cearense, marcada por uma tensão que também se mostra reveladora 

dos aspectos adjacentes do campo pesquisado. 
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Capítulo 1 

O São João é minha vida: subjetividade e competição na 

constituição do universo quadrilheiro  
 

 Este capítulo propõe uma explanação geral a respeito de aspectos importantes da 

manifestação quadrilheira. Seu intuito é servir como introdução ao universo do espetáculo 

junino, iniciando a discução com base em três dimensões relevantes para a compreensão de tal 

realidade. O texto inicia com uma discussão pautada nos aspectos subjetivos que constituem 

os atores do meio junino, buscando promover uma caracterização do quadrilheiro, ator que 

integra os processos sociais produzidos pelas quadrilhas juninas competitivas. Uma reflexão a 

respeito desse personagem se faz necessária porque ele parece condensar uma gama de 

características que ajudam a conformar e estruturar os símbolos que significam parte bastante 

considerável do contexto analisado. 

 Após um movimento de reflexão sobre o quadrilheiro, o texto procura voltar seu olhar 

para os aspectos que fazem da quadrilha junina um objeto produzido para o contexto das 

competições. Esse tópico discorre a respeito dos quesitos técnicos que compõem uma 

quadrilha a partir da ação dos jurados, indivíduos considerados capacitados para avaliar os 

trabalhos dos grupos nos festivais juninos. Consisdera-se importante refletir sobre esse ponto 

porque a quadrilha surge aqui como um elemento produzido para uma finalidade específica – 

os concursos juninos –, tendo que se formatar a um modelo estruturado a partir de um padrão 

de julgamento. 

 No caminho dessa discussão, o texto se encerra falando sobre o modo como a 

quadrilha se estrutura enquanto arte popular dentro desse contexto competitivo, refletindo 

sobre os personagens considerados básicos na constituição da quadrilha junina cearense, 

abrindo caminho para uma discussão que será melhor desenvolvida no capítulo seguinte. 

Aqui, indivíduos que ajudam a compor o espetáculo expressam suas experiências e, ao 

fazerem, ajudam a pensar sobre o processo de profissionalização, empenho e sistematização 

do trabalho de um grupo junino dentro do contexto competitivo. A lógica da competitividade, 

que permeia o contexto dos quadrilheiros, mostra-se refletida nas experiências narradas e 

analisadas nessa sessão, que abre espaço para todos os processos e aspectos sociais que serão 

estudados ao longo da dissertação.  
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1.1. Quadrilheiro: o personagem principal 
 

Ao tratar minimamente sobre a expressão quadrilheiro é fundamental que se diga que, 

tal como é abordada neste texto, ela é um produto desse contexto formado pelas quadrilhas 

juninas competitivas, caracterizado pelos aspectos sociais que as constituem. Esse termo 

envolve uma complexidade interpretativa, uma vez que a construção de seu significado abarca 

tanto uma estruturação que não deixa de ser normativa, quanto um sentido produzido no 

cotidiano dos atores do meio social analisado a partir da interação interpessoal. Cabe dizer 

que a expressão em questão é importante para uma compreensão geral acerca do campo social 

porque, além de pessoas, ela ajuda a classificar e construir um entendimento categorizado 

sobre os fenômenos e caracteres do contexto de que tratamos aqui.  

O termo quadrilheiro junino em si se refere a um personagem ao qual o dia 27 de 

junho é dedicado à sua homenagem, o que se tornou lei aprovada no senado federal e 

sancionada pela presidência da república em 3 de março de 20116. A lei considera 

quadrilheiro junino o profissional que utiliza meio de expressão artística cantada, dançada 

ou falada transmitido por tradição popular nas festas juninas. Esta consiste, em verdade, em 

uma acepção estritamente formal para esse termo, que tenta congregar os indivíduos que 

atuam artística e profissionalmente no campo dos festejos juninos. Vale ressaltar, porém, que, 

no cotidiano dos grupos, aquilo que se costuma classificar por quadrilheiro tem a ver com 

mais do que a atuação de pessoas vestidas a caráter dançando quadrilha e cantando músicas 

que rementem aos códigos simbólicos das festividades juninas. O termo tampouco se limita 

apenas a quem atua profissionalmente no período do São João. Ser quadrilheiro é 

praticamente um estilo de vida. 

 Certamente os dançarinos de quadrilha junina são a maior e mais clara referência 

quando o intuito é personificar o quadrilheiro. Eles, naturalmente, pelos processos em que se 

veem obrigados a adentrar, o são. Mas quadrilheiro também pode ser simplesmente uma 

pessoa que não dança, mas admira muito a manifestação, acompanha os grupos e se insere nos 

debates – geralmente acalorados – sobre as quadrilhas e seus desempenhos. Em geral, estas 

pessoas sempre buscam estar perto das quadrilhas e se inserir nelas de algum modo, seja 

como um torcedor apaixonado ou mesmo como um membro de apoio, que pela assiduidade 

nos ensaios acaba sendo convidado para atuar na equipe de produção da quadrilha – quando 

                                                             
6 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12390.htm > Acesso em 

21/01/2018. 
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não se oferece para o cargo antes do convite, é claro. Também estão inseridos nesse meio, 

obviamente, os coordenadores de grupos, os músicos que acompanham a quadrilha enquanto 

dança e demais profissionais e apoiadores que anualmente se envolvem com essa 

manifestação, seja para seu sustento ou simplesmente por gostar, como dizem alguns. Trata-

se, em verdade, de uma categoria, em grande medida, autodeclaratória, ainda que alguns tipos 

sociais possam ser descritos e apreendidos espontaneamente pelo termo. Cabe registrar, 

entretanto, que a ligação direta ou indireta com o ambiente das quadrilhas juninas 

competitivas, seja a um grupo, evento ou algum outro elemento relacionado a esse universo 

aparece como central para essa autodefinição. 

A categoria quadrilheiro, embora esteja claramante envolvida com um contexto 

delimitado simbólica e socialmente, possui um caráter carregado de subjetividade, 

envolvendo não apenas ações e escolhas, mas também sentimentos. Levir, componente do 

Regional Viver é Uma Arte, grupo musical da quadrilha Estrela do Luar, fala um pouco sobre 

o seu processo de transformação em um quadrilheiro e envolvimento com a realidade do 

universo junino. Sua experiência nos ajuda a compreender melhor a subjetividade desse ser 

ou torna-se quadrilheiro: 

De início, eu não tinha conhecimento algum de quadrilha, não tinha interesse 

algum. Mas, na época, eu comecei a namorar com uma menina, que hoje é 

dançarina, aí ela começou a me mostrar o mundo quadrilheiro... E como 

qualquer outro namorado, eu simplesmente achei muito chato. Mas eu vi que 

era uma coisa que ela queria muito, aí eu, pra ficar com ela, tive que me 

juntar (risos). E hoje, assim, explicar como é... É só quem tá dentro. Quem 

está de fora, muitas das vezes, nem imagina como é estar dentro de um 

grupo quadrilheiro, de sentir a emoção, a energia, a sensação [...] Ser músico 

e ser quadrilheiro tem uma diferença. Têm muitos músicos que tocam só 

pela questão financeira. No meu caso, eu sendo músico e quadrilheiro, é 

você realmente dar a garra, você realmente ter vontade de estar fazendo 

aquilo, com amor e, ser quadrilheiro, apesar de não estar dentro de uma 

quadra dançando, mas como músico do regional em cima do palco tocando, 

é uma sensação tão forte quanto a de um dançarino que está lá na quadra. É 

uma emoção muito boa, uma sensação muito legal. (Levir, Sobral, março 

de 2017). 

 A fala de Levir é enfática ao admitir uma dimensão subjetiva desse tornar-se um 

quadrilheiro. Cabe, entretanto, atentar para o fato de que só se torna algo aquele que não é. 

Como o próprio discorre, ele não fazia parte desse universo até se ver obrigado pelas 

circunstâncias a compor um grupo junino para acompanhar sua namorada. No entanto, o 

interlocutor afirma que um desisnteresse prévio e até mesmo certo desprezo se transformam, a 

partir de um esforço e um conhecimento, em um envolvimento afetivo que chama atenção. 
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Conforme Rezende e Coelho (2010), os sentimentos não possuem um caráter uniforme, 

tampouco são suscitados de modo universalmente igual e obrigatoriamente sujeitos a uma 

espontaneidade natural. Para as autoras, embora ligado a um campo subjetivo nos níveis de 

expressão do sujeito, “[...] o sentimento não é sentido de forma abstrata nem independente de 

interações sociais específicas.” (REZENDE e COELHO, 2010, p.31). Entende-se aqui o 

sentimento, enquanto emoção, como fruto de um aprendizado socialmente instituído, 

resultante de um contato com realidades socioculturais, que se não determinam de todo, 

exercem influência na sua percepção e expressão, sobretudo se relacionados diretamente a 

situações específicas. Assim como outras tantas experiências humanas sentidas e expressas no 

nível do corpo, as emoções, afirmam Rezende e Coelho (2010, p.12), “[...] estão muito longe 

de serem refratárias à ação da sociedade e da cultura.”. Logo, se ser quadrilheiro é, além de 

práticas, um tipo de sentimento que se materializa nessas práticas, diretamente relacionadas a 

um contexto simbólico de interação social, então é possível delimitar essa capacidade de 

nutrir um sentimento de pertencimento por tal expressão cultural – que é aprendido na 

vivência prática no universo das quadrilhas – como o elemento chave para o entendimento do 

que vem a ser um quadrilheiro. Obviamente, esse sentimento varia bastante de nível entre os 

participantes, mas sua presença parece ser o traço marcante daquele que se considera parte de 

um grupo ou mesmo da manifestação, seja prestando um serviço ou apenas acompanhando os 

movimentos de algum grupo. Ou mesmo de todos.  

Por outra perspectiva – a de dançarina de quadrilha –, Licyane, que foi participante da 

quadrilha Estrela do Luar durante muitos anos, mas atualmente compõe o grupo Luar do 

Sertão, mostra outro modo de ser quadrilheira, ao falar sobre sua relação com o São João e o 

universo dos grupos juninos: 

Pra mim, o São João é minha vida. Eu amo dançar São João. Eu não consigo 

parar de jeito nenhum. Eu tento, tento, tento, mas não consigo. Não consigo 

parar, porque é uma coisa eu gosto, quer dizer, eu amo! No que for possível, 

eu faço tudo pelo São João. [...] Eu acho que vem de dentro. Eu acho que 

vem de dentro de mim, porque eu gosto. Gosto de estar dentro, gosto de 

fazer [...] Eu gosto de estar no meio, sempre gostei. [...] É muita dificuldade, 

a gente gasta dinheiro, gasta tempo, leva abuso, às vezes é cansativo pra 

quem trabalha, pra quem tem casa, mas eu acho que quando vem de dentro e 

quando se tem força de vontade, tudo fica mais fácil. Por isso que eu não 

consigo sair, eu acho que é a minha força de vontade que faz eu estar até 

hoje. São quinze anos que eu faço este ano de São João, sem parar de dançar 

nenhum ano. (Liciany, Sobral, março de 2017).  

 Há aqui uma experiência distinta da narrada por Levir, visto que Liciany é uma 

dançarina, envolvida voluntariamente com os grupos juninos pelos quais passou. Ela 
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representa a imagem básica e mais usual do personagem em questão. Diferente do primeiro 

interlocutor, Liciany tem outro tipo de envolvimento com a manifestação. Além de citar seu 

tempo como participante, ela enfoca as dificuldades enfrentadas para compor essa expressão, 

o que não aparece na fala dele. Mesmo envolvido na quadrilha por influência de sua 

namorada, Levir é um violonista e cobra pelo trabalho que desempenha no grupo. Este fato, 

entretanto, não impede que ele expresse um sentimento ao tentar se definir como quadrilheiro, 

categoria que ele não abandona por desempenhar uma função remunerada na quadrilha junina, 

mas que nem sempre ocorre com os indivíduos que desempenham papéis semelhantes ao dele. 

Este fato parece reforçar a identificação com a categoria em questão com base na 

construção/aprendizado de um determinado sentimento vinculado ao meio estruturado pelas 

quadrilhas juninas. 

Como se pode notar, o personagem quadrilheiro – que pode ser bastante plural – se 

confunde com o próprio ambiente quadrilheiro, que não necessariamente constitui um espaço 

físico, mas móvel, levado pelos indivíduos onde quer que vão através dos assuntos que os 

interessam. Quando eles se encontram, qualquer lugar é passível de se tornar ambiente 

quadrilheiro, posto que esta condição – o ser quadrilheiro – está mais dentro do que fora, 

embora características externas identificáveis possam ser capazes de caracterizar esse 

personagem, como será demonstrado ao longo do trabalho. Mas, como também se verá, trata-

se de um sentimento que mobiliza pessoas dentro de um campo político onde muitos 

significados são construídos e negociados no interior de um processo permeado por tensões e 

movimentos complexos, pois como bem lembram Rezende e Coelho (2010) há também uma 

dimensão micropolítica das emoções, “[...] revelando como são mobilizadas em contextos 

sempre marcados por relações e negociações de poder em vários níveis.” (REZENDE e 

COELHO, 2010, p.15).    

Seja como for, esse sentimento quadrilheiro é que parece instituir o ser quadrilheiro, 

ajudando a estruturar quem seria esse personagem e seu contexto.  Aqueles que já 

participaram de quadrilha junina podem vir a seguir rumos completamente contrários a essa 

realidade com o tempo, fazendo com que haja um distanciamento e o consequente 

rompimento do vínculo com tal realidade, como acontece frequentemente. Alguns não voltam 

mais. Mas, por outro lado, também não é raro o retorno de pessoas que passaram um tempo 

afastadas do São João, dizendo-se movidas por uma espécie de chama que adormecera por 

um tempo e de repente volta a flamejar, ou que possuem vários impedimentos para sua 

participação em um grupo junino, mas, por não conseguirem se afastar, acabam construindo 
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rotinas difíceis para não terem que se distanciar. Abundam aqueles que acham que uma vez 

quadrilheiro, sempre quadrilheiro. Como diz Levir, sobre a sensação de ser um: 

É um sentimento muito forte dentro da pessoa, que você, às vezes, tenta sair, 

mas você não consegue. É uma coisa que agarra você e não solta mais. 

(Levir, Sobral, março de 2017). 

 

1.2. Aspectos da competição quadrilheira: jurados, quesitos técnicos e 

formatos de julgamento 
 

Atualmente, dentro do contexto competitivo, a quadrilha junina possui um formato 

específico, instituído com base em características elencadas pela dinâmica dos festivais. 

Assim sendo, os grupos têm que se enquadrar em aspectos predeterminados, os quais são 

essenciais para que haja critérios estabelecidos para a avaliação das exibições das quadrilhas 

nos concursos. Essa lógica leva as quadrilhas a uma formatação técnica, que considera 

aspectos tidos como essenciais na apresentação dos grupos nesse tipo de evento, dominantes 

em todas as realizações do gênero no estado do Ceará. 

De acordo com o atual regulamento que rege os festivais juninos sob a 

responsabilidade da FEQUAJUCE – Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará, a quadrilha 

junina deve ser avaliada a partir das percepções dos jurados sobre 6 quesitos: Coreografia; 

Evolução; Harmonia; Animação; Figurino; Casamento. Cada jurado da comissão, que em 

geral costuma ser composta por cinco pessoas, sendo uma destas responsável apenas por 

presidir a mesa e realizar a somatória de pontos, atribui uma nota a cada um dos quesitos 

citados em diferentes planilhas, sendo cada uma delas dedicada à avaliação de uma quadrilha 

em separado. Tal nota deve variar entre 8 e 10 – mínimo e máximo permitidos –, podendo ser 

fracionada (ex: 8,3/8,5/9,1/9,9, etc.). Esse modelo de avaliação é complexo e, em diversas 

situações, fez com que grupos se consagrassem campeões em distintos festivais por apenas 

um décimo de diferença. 

 Os festivais de quadrilha, excetuando algumas poucas realizações, são promovidos por 

iniciativas independentes – sejam elas de indivíduos promotores de eventos ou das prefeituras 

das cidades –, mas como a maior parte deles abrange a participação de quadrilhas de diversos 

municípios, todas filiadas a entidades juninas (instituições responsáveis pela organização dos 

festejos juninos do estado, às quais as quadrilhas e os eventos precisam ser associados), para 

que esses concursos se tornem possíveis, seus organizadores precisam realizá-los em parceria 
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com alguma das instituições existentes no estado, às quais costumam vincular a marca do 

evento, como contrapartida. Nessa parceria, a principal ação das entidades juninas consiste no 

envio de jurados ligados ao seu quadro para avaliarem os trabalhos das quadrilhas que se 

apresentam nos festivais.  

Esses jurados são pessoas ligadas ao movimento junino, com experiência de anos no 

cotidiano das quadrilhas juninas. Alguns possuem formação em áreas artísticas, como dança e 

teatro, outros são folcloristas. Entretanto, a especialização acadêmica nas artes e 

manifestações da cultura popular não é um requisito indispensável, sendo a vivência no 

universo das quadrilhas juninas – como dançarino, coordenador, produtor cultural, etc. – o 

aspecto central para exercer o cargo em questão. Esses atores sociais se transformam 

efetivamente em jurados juninos após realizarem um curso promovido anualmente pelas 

entidades – cujo tempo de duração pode variar dependendo da instituição, mas normalmente 

não ultrapassa uma semana. Nessa formação, além de aspectos básicos sobre a história dos 

festejos juninos e suas manifestações típicas, os indivíduos estudam basicamente os aspectos 

técnicos a serem avaliados em uma quadrilha junina, estabelecidos nos regulamentos e 

estatutos da entidade junina a que pertencem e constantes na planilha de julgamento. 

Os jurados são figuras dotadas de uma centralidade nos festivais de quadrilhas, visto 

que é a partir da ação deles enquanto avaliadores dos trabalhos apresentados pelos grupos 

juninos que estes conquistam as premiações, que concedem às equipes quadrilheiras a 

acumulação de bens que são tanto materiais quanto simbólicos, uma vez que vencer um ou 

muitos festivais significa não apenas ganhar troféus e prêmios em dinheiro, mas também um 

status bastante cultivado e buscado no meio. Nesse sentido, os jurados são a representação de 

um poder consolidado e compartilhado pelos indivíduos que compõem esse universo 

quadrilheiro, pois eles possuem uma responsabilidade legitimada pelo conjunto composto por 

tais atores e que, assim como outros caracteres que integram tal realidade, encontra-se 

registrado nos estatutos e regimentos que conformam o movimento junino cearense -  ligados 

às entidades. 

É verdade que o lugar ocupado pelos jurados no meio junino parece deter certo 

glamour, uma vez que são percebidos como autoridades técnicas capazes de construir 

percepções coletivas sobre os trabalhos apresentados pelos grupos juninos através de suas 

avaliações, mas, na prática, são praticamente voluntários – muito embora eles desempenhem 

uma atividade profissional que não é totalmente desprovida de remuneração. Há uma quantia 
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simbólica de R$ 100,00 paga a estes indivíduos pelos promotores dos festivais, além da 

garantia de terem despesas básicas – como hospedagem, alimentação e locomoção – supridas, 

mas isso funciona mais como um mecanismo de incentivo para tais atores do que como um 

pagamento pelos serviços prestados. Até porque, dependendo das distâncias a serem 

percorridas entre o lugar em que residem e a cidade para onde a entidade junina a que são 

vinculados os escalar, bem como os contratempos que terão de resolver ao conciliar isso com 

outras atividades cotidianas, o valor repassado a tais pessoas nem sempre supre todas as suas 

despesas com essa função. Em geral, o desempenho do papel do jurado junino também 

encontra sua motivação na identificação com o trabalho exercido e, provavelmente, em uma 

espécie de apreço pela manifestação quadrilheira.      

 

Foto 1: planilha de julgamento da FEQUAJUCE 

 

Sobre a questão do julgamento dos festivais, outros aspectos precisam ser detalhados. 

Além da quadrilha e seus quesitos, são julgados em separado outros elementos, que costumam 

ser chamados de destaques, sendo os principais: o marcador, o casal de noivos e a rainha, 
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personagens que serão melhor apresentados no decorrer do capítulo. São julgados 

separadamente ainda, para além de tais personagens, o repertório musical e o tema. Este 

último elemento é a sustentação de todo o trabalho artístico construído pela quadrilha junina. 

Consiste na transformação de uma ideia temática em um espetáculo que, em geral, possui 

início, meio e fim. O tema, na quadrilha junina cearense, pode ser comparável ao enredo nas 

escolas de samba do Rio de Janeiro, que expõe uma história – real ou fictícia – apropriada ou 

desenvolvida pelos artistas do samba a partir de uma linguagem marcada por uma visão 

fantástica sobre o mundo e expressa por meio de uma narrativa costurada através de 

elementos imaginados por seu próprio criador. As quadrilhas juninas do Ceará, atualmente, 

trabalham com uma diversidade de temáticas – desde festas típicas até tragédias sociais como 

a seca no Nordeste e mesmo questões históricas ou de cunho político, como a luta pela terra e 

a ditadura militar.  

A partir da escolha e desenvolvimento do tema, que tem sua história reforçada na 

encenação do casamento, todo o restante se constrói, incluindo as coreografias e o repertório 

musical. Este também se converteu em um elemento passível de avaliação e premiação nos 

últimos anos nos concursos quadrilheiros. Consiste basicamente em uma seleção de músicas 

executadas durante toda a apresentação da quadrilha por um grupo musical, conhecido como 

regional – uma banda normalmente composta por sanfona, baixo, violão, zabumba, percussão, 

triângulo e vozes (outros instrumentos podem ser agregados, dependendo da proposta, 

disponibilidade e recursos disponíveis). O repertório é avaliado basicamente a partir do 

conjunto sonoro formado por letra, melodia e ritmo e sua principal função é conceder suporte 

à transmissão da temática proposta pela quadrilha, uma vez que as canções escolhidas devem 

promover uma fusão entre as tradições juninas, com seus folguedos e regionalismos, e a 

proposta artística apresentada pelo grupo. 

 

1.3. A arte junina: os personagens da quadrilha enquanto manifestação popular 

competitiva 
 

A quadrilha junina é uma dança composta por um grupo de casais, formados por 

figuras femininas e masculinas que desempenham papéis específicos ao longo da exibição da 

performance. Enquanto manifestação artística, os indivíduos que participam da quadrilha 

compõem esses pares, que se movimentam a partir dos comandos de um mestre de cerimônias 
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– o marcador. Os homens são os cavalheiros e as mulheres são as damas. Em geral, todos os 

componentes que participam ativamente ao longo da exibição do grupo interpretam tais 

personagens. Cada quadrilha pode variar no número de casais, sendo a média das quadrilhas 

de Sobral entre 20 e 24 pares. A Estrela do Luar possui 20, que executam coreografias e 

encenações ao longo do tempo estabelecido para a apresentação. Não existe quadrilha junina 

sem os casais que a formam, logo, entende-se que ela consiste em uma expressão artístico-

cultural em que distintos performers interpretam damas e cavalheiros dançando em um grande 

salão de baile. Apesar desses papéis padronizados, existem, porém, alguns personagens que 

desempenham funções específicas na exibição de uma quadrilha junina. Um deles, o 

marcador, já foi citado. Mas, além dele, tem-se ainda o casal de noivos e a rainha. Um básico 

entendimento sobre esses personagens se faz necessário, pois a importância simbólica que 

exercem na quadrilha junina cearense contemporânea pode ajudar a captar alguns processos. 

Cabe destacar que esses personagens se tornaram muito populares no Ceará, por 

possuírem algumas especificidades que os tornam diferentes dos demais. O casal de noivos 

forma uma figura muito típica das festas juninas, enquanto manifestação popular, sobretudo 

da quadrilha. Esta, dentro desse contexto de apropriação pelo povo, é dançada como um modo 

de homenagear os noivos, como parte da festa do casamento, que por sua vez também compõe 

o cenário dentro do qual a manifestação dançada se constitui. Em tese, não existe quadrilha 

sem noivos e sem casamento. Tal aspecto parece não ser exclusividade dos festejos juninos do 

Ceará, quando se pode observar a presença simbólica de tais atores nos grupos juninos de 

diversos estados brasileiros. Em terras cearenses, porém, estes dois personagens conquistaram 

um destaque ainda maior, tendo ganhado – além do casamento – um momento exclusivo 

dentro do tempo total de apresentação da quadrilha, no qual executam uma performance em 

cima de uma música escolhida especialmente para eles. Durante esse momento, mostram no 

espaço da apresentação todos os seus dotes de dança e interpretação. Normalmente, essa 

situação vem acompanhada também de uma ambientação cênica, com elementos que remetam 

a sentimentos como amor e paixão nas montagens musicais, coreográficas e cenográficas. É, 

sobretudo, a partir dessa performance destacada do conjunto total da dança que o casal é 

avaliado individualmente.  

 O mesmo ocorre com a personagem da rainha. Esta figura, sobretudo nas últimas 

décadas, ganhou um espaço bastante grande no imaginário que compõe a quadrilha junina de 

caráter competitivo no Ceará. Em geral, os participantes dos grupos juninos costumam 

justificar a existência dessa personagem dizendo que ela seria a convidada de honra da festa 
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dos noivos ou a mulher mais bela do arraial (lugar em que ocorre a festa), representante 

oficial da beleza feminina da quadrilha. Seja como for, tal representação é hoje extremamente 

valorizada pelos participantes do meio junino, sendo muitas rainhas de diversos grupos 

cearenses bastante veneradas. Assim como os noivos, a rainha também ganhou um momento 

de destaque ao longo da exibição da quadrilha, onde o que tem chamado atenção é a ousadia 

na performance, que além de muita dança e interpretação precisa ser carregada com um 

mínimo de inovação. Esta pode estar no incremento de passos profissionais de danças 

diferentes do arrasta-pé – marcha variante do forró que constitui a base da quadrilha 

enquanto dança típica –, ou no abuso dos rodopios – marca das rainhas juninas. Mas também 

pode ser representada pela utilização de aparatos como elevadores, gruas de elevação e saltos 

de alturas consideráveis, quando são sustentadas pelos próprios dançarinos das quadrilhas. Já 

vi rainhas descerem escadas de tamanho considerável girando e outras saltando em giro de 

elevadores de aproximadamente cinco metros de altura. 

 O único personagem de destaque da quadrilha cearense que não costuma ter um 

momento específico é o marcador, o que se justifica por sua função de conduzir integralmente 

os pares que compõem a quadrilha, do início ao fim da apresentação. Sua função no 

espetáculo junino por si só justifica seu destaque, já que ele se encontra constantemente em 

um campo de centralidade na marcação dos passos executados pelo conjunto de dançarinos. 

Entretanto, as performances executadas pelos noivos e pela rainha impactam diretamente no 

tempo total de exibição de uma quadrilha junina, que precisa encaixar tais momentos dentro 

dos 35 minutos destinados para o cumprimento da apresentação. Isso não parece tão comum 

em outros estados, como o Rio Grande do Norte, onde, conforme um quadrilheiro potiguar 

com quem tive a oportunidade de conversar, as quadrilhas têm que fazer sua exibição dentro 

de um tempo máximo de 25 minutos. Tanto é assim que quando os grupos cearenses 

apresentam seus trabalhos em outros estados precisam diminuir suas exibições em 10 

minutos, quando são retirados exatamente os momentos dos destaques, tidos como 

dispensáveis nesses contextos. 

 Percebe-se que a grande valorização desses personagens específicos se mostra como 

uma cultura cultuada principalmente no Ceará, o que – é bom que se diga – também já 

influencia as quadrilhas juninas de outros estados, como Paraíba e Alagoas, onde a figura da 

rainha, por exemplo, já se mostra bastante evidenciada dentro da performance quadrilheira. 

Do interior dessa valorização na dança, partindo dela, os indivíduos que ocupam esses lugares 

simbólicos também passam por uma valorização perante ao público que acompanha fielmente 
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as quadrilhas. Eles se transformam em figuras públicas e expostas aos elogios e ao crivo das 

críticas de rivais e admiradores em todo o estado. Por esses e outros motivos, ocupar esses 

cargos vem sendo considerado algo que requer muita responsabilidade, empenho e força 

emocional/psicológica. Ao conversar com Cláudia Roberta, que foi noiva da quadrilha Estrela 

do Luar até o ano de 2016, pude perceber, a partir de sua fala, as representações sociais que 

giram em torno dos personagens de destaque na quadrilha cearense: 

As pessoas sempre veem destaque como uma pessoa que só quer aparecer, 

que só dança se for na frente. E, a partir do momento em que a gente é 

destaque, a gente ouve muito algumas pessoas – não de dentro da quadrilha, 

mas de fora, às vezes – enaltecerem a gente: “Ai, você dança muito bem!”. 

No início, eu não tive isso, porque eu tinha a consciência de que eu não era 

uma boa destaque. Eu tava começando naquele momento, e o meu par – o 

Marcos –, ele já era o melhor, já tinha sido duas vezes o melhor noivo de 

Sobral, então eu sempre me subestimava muito, mas quando a gente tá nesse 

lugar, num posto de destaque, dentro da quadrilha – apesar de não ser uma 

coisa muito grande pra quem tá de fora –, a gente começa a ver as coisas de 

uma outra forma, numa outra perspectiva, que eu não via antes. Porque, a 

partir do momento em que eu fui destaque, eu senti uma responsabilidade 

maior... E eu passei a me preocupar mais. Não é aquela coisa de você ser 

brincante, que você sabe que tem aquela responsabilidade, mas depois 

acabou e pronto. Destaque não. Eu me preocupava muito em trazer os meus 

amigos pro ensaio, pra que não faltasse ninguém, pra que ficasse completo, 

eu gostava muito de saber sobre as coisas da coordenação, saber se tava tudo 

certo. Isso interno... Agora assim, de forma externa, às vezes a gente chega a 

ser visto de uma outra forma, porque acham que “ai é destaque, é uma 

pessoa “besta”, não sei o que...”, porque as pessoas têm muito isso, a gente 

sabe que tem. (Claudia Roberta, noiva da quadrilha Estrela do Luar até 

2016, Sobral, março de 2017).       

 Para além das questões técnicas e artísticas, uma vez que os indivíduos que ocupam os 

postos de destaque precisam ser muito bons na dança e na interpretação, há uma alteração no 

status dessas pessoas dentro e fora da quadrilha junina da qual fazem parte. Dependendo do 

próprio status do grupo junino dentro de todo o cenário do São João de sua região e mesmo 

do estado, a responsabilidade desses cargos pode se intensificar ainda mais. Como bem cita 

Cláudia Roberta, as preocupações de quem é destaque se multiplicam, uma vez que, além dos 

esforços que precisam desempenhar para garantir o sucesso do conjunto, essas pessoas 

também necessitam aprimorar suas performances individuais tanto na exibição pública do 

trabalho quanto nas ações cotidianas, nos bastidores da preparação. Todas essas questões, uma 

vez que também mexem com premiações concedidas aos personagens individualmente nos 

festivais, impactam nos sentimentos e comportamentos das pessoas, que precisam controlar a 

sensação de vaidade que, apesar do peso da responsabilidade, pode aparecer em alguns 
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momentos. Cláudia cita que já passou por momentos de dificuldade e aprendizado em relação 

a tais questões, durante o período em que foi noiva da Estrela do Luar (2012 a 2016): 

[...] teve uns momentos assim, em 2014, que eu passei por alguns problemas 

com os meus amigos dentro da quadrilha... Eu lembro que tinha até aqueles 

“faces”7 de fofoca, aquelas coisas, que me chamavam de “a desconhecida do 

São João”. E aí, no ano de 2014, a gente começou a ter uma visibilidade 

maior, a quadrilha... Eu acho que foi um dos anos marcantes da quadrilha. E, 

a partir do ano de 2014, eu acho que, de tanto as pessoas falarem, eu de 

alguma forma comecei a mudar um pouco. E aí eu tive um choque de 

realidade com o pessoal do grupo, tive muitos problemas, as pessoas 

disseram que eu estava muito mudada, que eu não podia dar ouvido às 

pessoas de fora, porque eu não era ninguém, eu era uma brincante como todo 

mundo. Você é uma destaque, mas você é igual a todo mundo, você não 

pode querer que tudo seja da forma como você acha que é, e eu tive 

problema com muita gente da quadrilha que era minha amiga, e serviu pra eu 

aprender – mas não só dentro do grupo, assim, aprender também fora. Essas 

experiências que eu vivi vieram a acrescentar na minha vida de forma geral, 

porque, independente do lugar em que eu esteja, as minhas responsabilidades 

são as mesmas, e eu não sou melhor do que ninguém, a gente tem que 

respeitar as pessoas, porque é só um lugar. Às vezes eu via muita gente 

dizendo que eu tinha que ganhar, “tu tem que ganhar, tu tem que ganhar, tu 

tem que ganhar!”. E aí eu fui achando isso uma besteira tão grande! Porque, 

do que é que adiantava eu ganhar sozinha, se a quadrilha não ganhasse? Pra 

mim não era vitória. Claro que era, assim, uma coisa muito especial pra 

mim, ser destaque e levar o nome da quadrilha, mas sem a quadrilha eu não 

sou destaque sozinha [...].(Claudia Roberta, noiva da quadrilha Estrela 

do Luar até 2016, Sobral, março de 2017). 

 Quem também fala sobre essa questão, ligada à cobrança simbólica pela conquista de 

títulos, é Jonathas Silva. Marcador da quadrilha Estrela do Luar desde 2011, ele comenta 

sobre as dificuldades inerentes à posição ocupada pelos destaques na quadrilha e dentro do 

universo do chamado movimento junino do estado. Segundo Jonathas, existem muitas 

cobranças e expectativas: 

Eu acho que a cobrança maior é porque as pessoas acham que só porque 

você é destaque, você tem que tá ganhando títulos todos os anos. Pra mim, o 

título é o de menos, eu nunca dancei visando um título. Pra mim, se a 

quadrilha tava se dando bem, independente que eu tivesse ganhado o título 

ou não, pra mim, o importante era a quadrilha, eu tava procurando ver a 

melhor maneira dentro do que eu tava dançando pra que a quadrilha se saísse 

bem. Título, pra mim, é consequência. (Jonathas Silva, marcador da 

quadrilha Estrela do Luar desde 2011, Sobral, março de 2017). 

                                                             
7 Cláudia se refere à prática, bastante comum ainda hoje, de se criar perfis falsos no facebook para se emitir 

opiniões e críticas a respeito dos trabalhos apresentados pelas quadrilhas ao longo da temporada junina. Esses 

perfis fake’s, como costumam ser chamados, normalmente abusam do tom pejorativo e constrangedor quando 

manifestam suas opiniões sobre os grupos, o que em geral é recebido com exaltação por muitas pessoas, gerando 

grandes polêmicas dentro e fora das redes sociais. 
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Ainda sobre o peso da responsabilidade e a pressão envolvida em ser um destaque de 

quadrilha junina competitiva, ele fala sobre os processos de aprimoramento dos trabalhos dos 

destaques e aponta a disposição para superar desafios como uma característica importante 

para poder assumir um desses personagens. Jonathas descreve isso à luz de sua vivência como 

marcador, descrevendo uma experiência por ele vivenciada durante a preparação para o São 

João de 2016: 

Não é nada fácil. A cada ano eu tento evoluir e tentar superar o que foi o ano 

anterior. Ano passado, pra mim, foi um desafio maior, porque eu saí de um 

estilo que a quadrilha vinha seguindo pra um estilo que era totalmente 

diferenciado daquela coisa. No começo, eu pensei muito em desistir, porque 

eu achava que eu não ia conseguir, porque tava toda a responsabilidade da 

quadrilha em cima de mim. Porque tudo na quadrilha girava em torno do 

comando que eu desse, de um passo que eu desse errado, então tava tudo em 

cima de mim, se eu errasse uma coisa poderia prejudicar a quadrilha todinha, 

aí no começo eu me senti assim, que eu não ia conseguir suprir o que aquele 

cargo tinha me colocado. Só que aí eu fui vendo, fui tentando, e no final eu 

pude perceber que eu evoluí bastante com essa troca de estilos, e eu pude 

perceber a importância do cargo que eu tinha na quadrilha. (Jonathas Silva, 

marcador da quadrilha Estrela do Luar desde 2011, Sobral, março de 

2017). 

Jonathas fala sobre a contratação de Júnior Costa – a quem apresentarei no próximo 

tópico –, que assumiu a produção artística da quadrilha Estrela do Luar a partir de 2016, 

provocando uma mudança significativa no modo como a quadrilha estruturava seu trabalho 

até então. Júnior construía as sequências coreográficas de modo que todas as execuções 

dependessem diretamente do comando do marcador, ao passo que até o ano anterior, a dança 

era construída em cima dos tempos e das letras das músicas dançadas pelo grupo, sendo a 

liderança do marcador também uma construção performática coreografada. Isso representou 

uma alteração radical no modo de fazer quadrilha da Estrela do Luar, causando estranhamento 

e preocupação em Jonathas, que não estava acostumado com tal estilo. 

Os cargos de destaque no Ceará ocupam uma posição simbólica interessante, uma vez 

que os indivíduos que os interpretam podem ser diretamente relacionados ao grupo do qual 

fazem parte, a ponto das pessoas lembrarem automaticamente de tais indivíduos quando 

alguém cita o nome da quadrilha da qual fazem parte. São lugares cobiçados, mas – ao mesmo 

tempo – expostos às diferentes visões daqueles que fazem o meio junino. Marcos Sousa, atual 

noivo da quadrilha Estrela do Luar, também fala sobre essa questão a partir da sua própria 

experiência: 

Primeiro que é uma responsabilidade muito grande, porque você carrega um 

cargo, um personagem, o do noivo, que é “o dono da festa”, e segundo 
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porque você é bastante visado dentro hoje do movimento junino do estado. 

Ser destaque é uma responsabilidade grande pelo fato de que você às vezes é 

criticado. Vêm críticas não só positivas, mas também destrutivas. É 

realmente dar a cara à tapa, pra que a gente possa realmente tá carregando de 

frente a quadrilha. (Marcos Sousa, noivo da quadrilha Estrela do Luar, 

Sobral, março de 2017) 

 Ser destaque parece exigir, antes de tudo, coragem, pelo que se pode depreender da 

fala anteriormente exposta. Sob este ponto de vista, embora essa posição também envolva 

certo glamour – o que a torna um objeto de cobiça –, também contempla uma grande 

dificuldade, não só no que se refere ao empenho redobrado que se espera, mas também pelas 

cobranças material e simbólica existentes dentro e fora das quadrilhas em relação a tais 

personagens, que em geral não recebem qualquer tipo de remuneração para desempenhar os 

papeis que lhes cabem. Conquistar o respeito e a admiração das pessoas dentro desse universo 

competitivo dos grupos juninos não parece ser tarefa das mais fáceis. Exige trabalho duro e 

continuado. Cláudia Roberta, que ganhou muitos títulos de melhor noiva no São João da 

região norte do Ceará entre os anos de 2014 e 2016, conta sobre o trabalho que construiu para 

chegar a esse patamar:      

Tinha tanta quadrilha boa, tanto destaque bom... A gente procurou melhorar 

sempre. Sempre trabalhar mais nas falhas da gente. E foi o que eu fiz, eu 

procurei melhorar nas coisas em que eu ainda era ruim, ou então não era tão 

boa. E aí eu começava até em casa mesmo, pegava o meu texto do 

casamento e começava a ler na frente do espelho... Eu ficava assim arrasada, 

porque eu não era boa, não era uma boa atriz de casamento (risos), e eu 

sempre ficava mal pelo casal, sempre ficava “meu Deus, meu noivo pode ser 

bom como for, mas eu posso prejudicar ele” ou então “posso prejudicar a 

quadrilha”. Aí eu ficava... Eu procurava sempre melhorar, sempre melhorar! 

E trabalhar nessas partes onde eu sentia insegurança, e aí a partir do 

momento em que eu melhorei, eu comecei a ver que estava havendo um 

retorno, que as notas estavam melhorando... E a partir do momento em que 

eu aprendi, com um noivo que eu tive, a sempre olhar as planilhas e ver onde 

eu estava tirando as menores notas... Se fosse em figurino, aí no outro dia eu 

pegava e costurava a minha saia, costurava aquilo que, na hora da 

apresentação, tava saindo... Se tinha uma fita maior, eu cortava pra não 

atrapalhar, se meu sapato tava sujo, eu lavava... Ou então, se fosse uma falha 

em alguma coisa de interpretação, uma nota ruim, eu procurava melhorar e, a 

partir daí, eu vi que estava tendo um retorno, realmente tava melhorando, e 

as pessoas de fora estavam vendo isso. (Claudia Roberta, noiva da 

quadrilha Estrela do Luar até 2016, Sobral, março de 2017). 

 Vale lembrar que, assim como o conjunto da quadrilha, avaliado a partir da 

observação da execução dos seis quesitos já apontados no presente texto, os destaques 

também são julgados com base na avaliação de subquesitos específicos, que variam conforme 

as características esperáveis de cada um. Registra-se que nenhum desses elementos interfere 

no resultado geral do grupo, que é julgado de modo independente, todavia, a conquista desses 
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prêmios individuais também é capaz de dar visibilidade às quadrilhas, pois o nome do 

destaque vencedor fica diretamente atrelado ao nome da junina a que pertence – como já 

frisado. Vale ressaltar, conforme lembra Hugo Menezes Neto, que esses personagens 

quadrilheiros classificados como destaques merecem certa atenção não apenas pelo que 

terminam por simbolizar externamente, mas também no interior de cada quadrilha, visto que 

A escolha de quem vai ocupar essas posições é feita pela diretoria e, em 

maior ou menor grau, de acordo com o grupo, gera uma certa competição 

interna pois, os componentes escolhidos vão ocupar uma posição 

intermediária entre as lideranças e os demais componentes. Para serem 

escolhidos como destaques, teoricamente, precisam atender aos critérios de 

dedicação (não faltar e ter bom comportamento); competência (dançar muito 

bem e ter carisma); e em algumas quadrilhas antiguidade. (NETO, 2008, 

p.89-90). 

 A pressão proveniente do cargo, quando se exerce internamente, leva a uma cobrança 

incessante dentro do grupo. Nesse ambiente, os comportamentos dos destaques em relação à 

quadrilha são constantemente avaliados e observados pelos demais membros, que os 

enxergam como indivíduos que possuem a obrigação integral de dar bons exemplos em 

diversas situações, sobretudo durante a dança. É o que sugere o meu diálogo com Joyce Leite, 

rainha da quadrilha Estrela do Luar desde 2012: 

Thiago: Eu queria que você falasse um pouco também dessa coisa da 

responsabilidade de ser destaque... 

 

Joyce: Primeiramente, pra carregar essa responsabilidade, de rainha, você 

tem que ensaiar muito e ir aos ensaios, não faltar e também se engajar no 

grupo. Por ser rainha, não quer dizer que eu não tenha que ajudar... Na 

verdade, eu tenho é que ajudar mais a quadrilha em si. 

 

Thiago: Que tipo de cobrança existe, quando você é rainha de uma 

quadrilha? 

 

Joyce: Acho que são várias. A cobrança maior mesmo de uma rainha é que, 

quando você está na frente, se você erra, por ser destaque, aí as pessoas 

ficam falando, mas é uma coisa que a pessoa releva... (Joyce Leite, rainha 

da quadrilha Estrela do Luar, Sobral, março de 2017). 
 

 Os destaques parecem reproduzir de modo mais visível, em um plano individual, 

aquilo que as próprias quadrilhas, enquanto grupos competitivos, vivenciam dentro do 

contexto macro dos festivais. Há uma cobrança por bons resultados, quanto mais os grupos 

juninos consolidam seus nomes a partir das vitórias que alcançam. Torna-se necessário um 

continuado processo de aprimoramento dos quesitos julgados, uma vez que as quadrilhas 

juninas precisam não apenas buscar superar suas concorrentes, mas também a si próprias, 

dentro de uma disputa que visa uma constante melhora na qualidade de desempenhos 
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técnicos. Quem não se enquadra ao que se exige não tem como conseguir permanecer na 

busca pelos títulos. Sobre essa questão da busca de títulos, aliás, no que concerne ao conjunto 

apresentado pela quadrilha nos festivais competitivos, um personagem específico detém uma 

centralidade, pois consegue condensar em sua ação dois elementos importantes para a 

compreensão do movimento junino espetacularizado: arte e profissionalização. Trata-se 

daquele que muitos chamam de coreógrafo, sobre quem passo a escrever agora.  
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Capítulo 2 

O coreógrafo junino e a profissionalização no São João do 

Ceará 
 

Um dos principais personagens do cenário composto pelas quadrilhas juninas 

competitivas na atualidade é certamente o coreógrafo junino. A compreensão desse 

personagem faz-se fundamental para um entendimento abrangente a respeito da 

profissionalização8 e espetacularização9 da manifestação junina. Essa expressão festiva 

adquiriu, dentro dos parâmetros pesquisados, ares de grande realização, assumindo 

características que inicialmente não chegavam a ser a ela relacionadas. É possível dizer que 

hoje se encontra dentro daquilo que Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (2002) chama 

de festas espetaculares, que se caracterizariam por um alto grau de sofisticação dos processos 

que as constituem – tanto no que se refere à estética contida no desenrolar do rito como na 

estrutura montada para sua produção. Conforme a autora, que identifica tais características no 

carnaval carioca e no fenômeno do boi-bumbá de Parintins (Amazonas), nessas 

manifestações, “Diferentes linguagens expressivas – música, dança e artes visuais – 

imbricam-se, produzindo a polissemia que as torna atraentes a tantos e tão diversos grupos e 

camadas sociais.” (CAVALCANTI, 2002, p.47). Diante desse aspecto, passo a apresentar, a 

partir de agora, Júnior Costa, coreógrafo da quadrilha Estrela do Luar em 2016 e 2017, 

                                                             
8 Pondero que o termo profissionalização neste texto é usado de forma relativa. A profissionalização no meio 

junino, a exemplo do que ocorre em outras manifestações populares na contemporaneidade, ocupa um papel 

delimitado, tendo em vista que nem todos os indivíduos inseridos nesse campo desempenham o papel de um 

profissional remunerado. Para muitos, a quadrilha é uma brincadeira, uma diversão. Entretanto, nada disso 

também desconsidera a presença dessa dimensão, que inclusive cria profissionais demandados especificamente 

por esse contexto. Além disso, mesmo sem abandonar completamente a lógica de um folguedo, o modo de 

organização do fluxo vivenciado por uma quadrilha junina competitiva se pauta em fases que visam otimizar um 

trabalho, buscando sempre uma primazia pela qualidade do produto estético a ser apresentado e consumido nos 

festivais. 
9 José Jorge de Carvalho (2010, p.47) define espetacularização “[...] como a operação típica da sociedade de 

massas, em que um evento, em geral de caráter ritual ou artístico, criado para atender a uma necessidade 

expressiva específica de um grupo e preservado e transmitido através de um circuito próprio, é transformado em 

espetáculo para consumo de outro grupo, desvinculado da comunidade de origem.”. Assumo neste texto a 

conceituação do referido autor, considerando que a quadrilha de fato passa por um reajuste com vistas a se tornar 

um bem a ser consumido, entretanto faço algumas ressalvas. No âmbito quadrilheiro, o termo espetáculo junino 

possui uma carga êmica forte, ligada a conceituações próprias dos modelos assumidos pelos grupos na 

montagem de suas apresentações –que, apesar de buscarem inspirações em outras formas estéticas, mantêm 

preservado muito do repertório imagético do que, conforme uma determinada noção de tradição, seria a 

quadrilha junina. Além do que, registra-se que a quadrilha junina competitiva, mais do que tornar-se palatável a 

grupos externos a sua realidade enquanto manifestação da cultura popular, cria seu próprio público, consumidor 

de seu próprio espetáculo. 
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trazendo uma reflexão sobre a profissionalização no interior do contexto das quadrilhas 

juninas cearenses a partir de sua experiência. 

 

2.1 De brincante a produtor de espetáculos juninos: a experiência de Júnior 

Costa no São João cearense 

 Júnior, natural de Tabuleiro do Norte, cidade localizada na região cearense do Vale do 

Jaguaribe, me conta que seu interesse por quadrilha junina começou muito cedo. Segundo ele, 

ainda na infância se interessou por essa manifestação na escola. Via os estudantes maiores 

participando dos grupos juninos e sentia vontade de compor também a manifestação. Iniciou 

em uma quadrilha infantil, como dançarino e, aos poucos, passou a integrar o elenco de uma 

quadrilha junina adulta chamada Arco-íris, pela qual nutria uma profunda admiração. Ele 

próprio conta essa história: 

Enquanto eu dançava só na escola, já existia uma quadrilha que viajava, 

participava de competições, e eu tinha muito desejo. Até que eu entrei para 

um grupo de teatro chamado Imagem, e aí a diretora do grupo era da direção 

da quadrilha Arco-íris, que é a Rosimeire, [...] então houve um ano que eles 

da quadrilha decidiram fazer o casamento com os atores do grupo de teatro 

Imagem. E aí quando a gente recebeu esse convite, eu fiquei muito feliz, mas 

aí tinha o problema dos meus pais aceitarem eu participar de uma quadrilha 

que ensaiava de 10 à meia noite, que tinha que viajar final de semana, essas 

coisas todas, e eu ainda era de menor. Mas aí eu era considerado um bom 

ator, era muito dedicado no grupo, na montagem dos espetáculos, e a 

diretora Rosimeire foi falar diretamente com os meus pais pra eles me 

liberarem pra participar do casamento da quadrilha, que ela se 

responsabilizava por mim nas viagens, então eles aceitaram, nós começamos 

os ensaios do casamento, mas eu queria ir além porque eu dançava na escola, 

eu tinha uma habilidade muito grande pra dança e tal... (Júnior Costa, 

outubro de 2017, via WhatsApp). 

 Ele me diz que, apesar da pouca idade para participar de quadrilhas juninas 

competitivas, não se intimidou diante dos obstáculos e empecilhos. Já que estava tendo a 

chance de participar – ainda que apenas como ator do casamento – de um grupo que desejava 

tanto, não perderia a oportunidade de ser elevado à posição de um componente fixo da 

quadrilha. Então passou a focar seus esforços nesse objetivo, pedindo a diretora da quadrilha 

que o aceitasse como dançarino do grupo. Conforme me contou, diante de todos os seus 

esforços e interesses, a diretoria da quadrilha acabou aceitando-o, pois precisou fazer uma 

seleção de pessoas, que naquele momento eram muitas, priorizando os que mais se 

esforçavam nas atividades da quadrilha. A esta altura, Júnior já se envolvia com os trabalhos 



 

61 

 

do grupo voluntariamente, sendo, conforme me contou, o primeiro a chegar e o último a sair 

dos ensaios e eventos. No dia da seleção, as coisas foram tranquilas, pois o seu envolvimento 

já estava mais que comprovado diante da diretoria, com quem já possuía, inclusive, uma 

relação de maior envolvimento. Esse episódio teria sido o início de seu envolvimento com a 

manifestação junina, possibilitando tanto sua entrada no universo dos festivais de quadrilha 

como o contato com o trabalho de grupos de outras cidades, com estilos diferentes do que 

conhecia até então: 

[...] a gente viajou muito, e aí eu comecei a entrar nesse universo de 

quadrilha profissional, que disputava festivais, e aí eu comecei a ter essa 

ideia do que eram quadrilhas de outras cidades, quando se encontrava em 

determinados festivais. Tinha muito aquela história de “a minha quadrilha é 

a melhor”, “o estilo da minha quadrilha é o correto”, “é o mais bonito”, e 

quando eu via outros grupos, de outros estilos, com outras formações, outras 

marcações, eu ria muito porque a minha referência de quadrilha era a da 

minha cidade, era aquele estilo que a gente fazia na escola e também estava 

fazendo na profissional. (Júnior Costa, outubro de 2017, via WhatsApp). 

 O referido interlocutor teve o cuidado de me contar toda a sua trajetória no movimento 

junino do estado do Ceará, em uma entrevista realizada através do WhatsApp. Durante a 

preparação da quadrilha Estrela do Luar para o São João 2017 chegamos a nos ver e até a 

conversar inúmeras vezes. Mas nunca conseguimos parar exclusivamente para essa entrevista, 

tendo em vista que a região em que Júnior mora e trabalha – Vale do Jaguaribe – é muito 

distante de Sobral, o que limitava sua presença na quadrilha, quando ele tinha que se dedicar 

exclusivamente aos processos criativos para o espetáculo junino da Estrela do Luar. Vale 

ainda destacar que, além disso, Júnior cursa faculdade de psicologia em Fortaleza, onde 

também coreografava outra quadrilha, chamada Cangaço Nordestino. Assim sendo, sua 

dinâmica se dividia entre três regiões cearenses distantes e distintas ao longo das semanas. Em 

Sobral, ele estava apenas em finais de semana intercalados a cada 15 dias, quando conduzia os 

processos artísticos da Estrela, pois, exatamente por sua atuação profissional, atualmente ele é 

uma personalidade solicitada dentro desse universo. 

 Na entrevista, Júnior me contou que, com o fim da quadrilha Arco-íris no ano de 2002, 

passou por diversos grupos juninos em diferentes cidades da região do Vale do Jaguaribe 

como dançarino. Entretanto, identifica seu interesse mais direto pelo processo de construção 

artística e montagem coreográfica de quadrilha como algo que se fortaleceu a partir de 2005. 

Após ser convidado para integrar o grupo Arraiá São João Batista, da cidade de São João do 

Jaguaribe, já tendo uma vasta experiência dentro do folguedo junino, passou a auxiliar, junto 

de outras pessoas, o coreógrafo da quadrilha naquela montagem: 
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Essa vontade, esse amor ainda persistia, talvez não tão forte quanto aquela 

história da quadrilha de coração, que a gente dança por amor, como era a 

Arco-íris, na qual eu iniciei. Então eu fui pra São João em 2005, era um 

coreógrafo de fora, chamado Paulinho, eu acho que ele era um bailarino 

folclórico, balé clássico, essas coisas todas... E ele já tinha feito uns 

trabalhos na Fulô do Sertão de Senador Pompeu10, em 2000 e em 2001, mas 

aí como ele não vinha todo final de semana, algumas coisas ficavam a cargo 

mesmo dos dançarinos da quadrilha, dos que estavam mais à frente, foi 

quando o próprio Paulinho viu minha desenvoltura, meus raciocínios e 

pensamentos na construção coreográfica, aí ele designou pra que eu e outros 

amigos pudéssemos estar à frente dos ensaios quando ele não estivesse 

presente. Então a gente criava muita coisa na ausência dele, aí quando ele 

chegava, a gente repassava e ele gostava de algumas, modificava outras e 

excluía outras, então eu acho que propriamente dito a partir de 2005 foi 

quando eu comecei a me interessar mesmo, a entender essa construção de 

um trabalho junino. (Júnior Costa, outubro de 2017, via WhatsApp). 

 O relato acima demonstra uma característica presente em alguns profissionais que 

atuam no meio junino. Em geral, essas pessoas costumam ter uma sólida relação com a 

manifestação quadrilheira, iniciada ainda em uma fase infantil e fortalecida ao longo da 

inserção no movimento, que tende a ser progressiva. Assim como outros coreógrafos juninos, 

Júnior Costa foi dançarino de quadrilha durante muitos anos, tendo atuado em diversas 

posições dentro dos grupos, e sido, inclusive, destaque. Em outra conversa, Júnior havia me 

falado da sua participação na quadrilha Arraiá São João Batista, ainda hoje lembrada por 

muitos como uma grande referência de quadrilha junina do interior cearense. Lá, ocupou 

inclusive o cargo de noivo, personagem que desempenhou em 2006, ano em que a quadrilha 

conquistou o campeonato estadual, em concurso promovido pela FEQUAJUCE. A 

experiência de ter participado de tantos grupos desde o início da década de 1990, com 

características distintas, em posições também muito distintas, parece ter fornecido base para a 

construção pessoal de Júnior enquanto quadrilheiro, mas principalmente para sua progressiva 

consolidação de profissional junino. Esse processo ocorre com boa parte dos indivíduos que 

chegam a se profissionalizar dentro do universo de espetacularização dos festejos juninos, a 

partir de um contexto de vivência pessoal ao longo de suas vidas. Isso é interessante e pode 

ser percebido em outras manifestações populares que se espetacularizaram e criaram um 

processo de profissionalização na atuação de alguns de seus agentes. Roberta de Sá 

Gonçalves, em seu trabalho sobre os casais de mestre-sala e porta-bandeira das escolas de 

samba do Rio de Janeiro, analisa a atuação de alguns desses personagens. Ao discorrer sobre a 

                                                             
10 Cidade cearense, localizada na região do Sertão Central. 
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história de Lucinha Nobre, uma das porta-bandeiras mais conhecidas e premiadas do carnaval 

carioca, abre espaço para reflexão. Sobre Lucinha, conforme demonstra a autora, 

No carnaval de 1983, ela tentou desfilar, mas, como ela mesma descreve 

“não tinha tamanho nem idade”, porém acompanhava com entusiasmo a 

feitura de fantasias.  O seu primeiro desfile foi em 1984 quando já fazia parte 

da ala das crianças. Segundo sua narrativa, já tinha aulas de balé quando 

começou a frequentar a Mocidade e, ainda criança, ficava fascinada ao ver 

uma porta-bandeira bailar. Como já havia uma porta-bandeira na escola, a 

Sonhinha, ela perguntou ao então presidente, Osmar Valença, se poderia ser 

porta-bandeira no carnaval do ano seguinte, caso conseguisse aprender. Foi 

assim que ela começou a dançar. Observava as porta-bandeiras da escola e 

recebia também o auxílio de Rita, a então porta-bandeira do Salgueiro que 

era amiga de sua mãe. Rita, como ela conta, orientava-a quanto à postura e 

ao charme. Depois teve o auxílio da Andréia, porta-bandeira da Portela, que 

“passava o giro”. (GONÇALVES, 2008, p.129). 

 Lucinha, que se transformou em uma profissional do carnaval, segundo Gonçalves, 

iniciou seus passos envolvida com o ambiente carnavalesco das escolas de samba, mostrando-

se desde cedo interessada pela dinâmica dos processos constitutivos do espetáculo da festa 

popular carioca. Como porta-bandeira, que viraria sua profissão, ela iniciou na escola de 

samba mirim da Mocidade Independente de Pe. Miguel, mas sempre com muita admiração 

pelos casais das escolas adultas. Em 1992, após ser indicada para um teste, conta Gonsalves, 

foi escolhida para ser primeira porta-bandeira da Mocidade (escola adulta), tornando-se a 

partir de então uma porta-bandeira profissional. Percebe-se aqui, como na experiência de 

Júnior Costa, um processo de vivência e construção de um arcabouço instituído desde o 

despertar de um interesse até a consolidação de um desejo, que termina por se transformar em 

uma atividade inclusa no cotidiano pessoal e profissional dos indivíduos. Sobre o início de 

sua inserção na manifestação quadrilheira, quando ainda era criança, Júnior afirma 

categoricamente a respeito do primeiro grupo em que dançou: eu tinha muito desejo, muita 

vontade de dançar nessa quadrilha porque eu achava lindo!. Ele explica que, com o tempo, o 

envolvimento com o universo junino só aumentou: 

Foram se criando amizades com outros grupos, com outros quadrilheiros, e 

aí o tempo foi passando, a gente se aprimorando cada vez mais e isso foi se 

tornando uma paixão mesmo, ao ponto de acabar o período e passar o ano 

todo conversando com os amigos sobre quadrilha, porque as amizades 

acabavam se restringindo só às pessoas que participavam do grupo... Foi se 

tornando algo viciante, a gente só cantava música de quadrilha, relembrava, 

assistia vídeos, que ainda eram as fitas k7 e tudo mais, e sempre ia à noite lá 

pra sede da quadrilha, mesmo em outros períodos do ano, mas tudo em 

decorrência do grupo junino... Aí os anos foram passando, a gente vai 

entrando naquela ideia de que “ah eu não vivo sem o São João”, “que eu me 

encontrei”... (Júnior Costa, outubro de 2017, via WhatsApp). 
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 Retomando a ideia sobre o momento em que Júnior Costa começa a se reconhecer 

como coreógrafo de quadrilha junina, fato que ele diz ocorrer a partir de 2005, quando passou 

a integrar a quadrilha São João Batista, da cidade de São João do Jaguaribe, ele afirma que, 

apesar de ter sido um voluntário, esse período foi absolutamente decisivo para o que ele viria 

a ser posteriormente. Júnior, que é da cidade de Tabuleiro do Norte, fazia parte de um grupo 

de dançarinos da cidade que estava sem quadrilha para dançar. Como o coreógrafo do Arraiá 

São João Batista era de Tabuleiro, os dirigentes do grupo, sediado na cidade vizinha, fizeram 

o convite para que passassem a compor a quadrilha do município de São João do Jaguaribe. 

Foi nessa época, conforme relata, que Júnior passou a ter uma parte do processo de criação 

coreográfica mais diretamente confiado aos seus cuidados, o que seria ampliado no ano 

seguinte: 

2005 foi um grande ano pra Arraiá São João Batista, já que eles estavam 

retornando, e foi a partir daí que eu comecei a me perceber mesmo enquanto 

pesquisador, enquanto coreógrafo mesmo de quadrilha junina, porque a 

gente experimentava umas coisas que até então achava que não dava certo, 

não podia, e acabava rolando, foi o ano em que o grupo falou do Mário de 

Andrade, acho que uma visita dele no Nordeste, lá nas épocas da Semana de 

Arte Moderna de 1922. Em 2006, o grupo continuou de vento e poupa, de 

novo o Fernando [presidente do Arraiá São João Batista] chamou o 

Raimundo [coreógrafo da quadrilha em 2006] pra ajudar na montagem, 

porque o Paulinho [coreógrafo da quadrilha em 2005] não podia mais, mas 

aí o Raimundo também muito ocupado, muito atarefado porque ele já era 

secretário de cultura em Tabuleiro, muita coisa foi confiada a mim, 

principalmente a coreografia da entrada, partes de desfile de rainha, de 

noivos, a parte de cenografia, enfim... Em 2006, digamos, eu já tinha mais 

responsabilidade na montagem do trabalho, porque me eram delegadas 

funções, entendeu? Mas até então ainda era tudo muito de voluntários, sem 

cobrar nada, porque só o fato da gente dançar, isso já era o próprio 

pagamento. A própria quadrilha bancava toda a nossa indumentária, todos os 

nossos acessórios, tinha carro pra ir pegar a gente na cidade, aí a gente não 

gastava com nada. Nós tínhamos essa ideia, assim, de que o coreógrafo 

maior era pago – só que um valor não tão grande –, mas aí a gente também 

tinha essa responsabilidade de produzir aquilo que a gente ia apresentar, 

então em 2006 foi quando a quadrilha foi campeã cearense, o tema era até “o 

encanto das águas”, a gente falava da questão do acesso da água para as 

pessoas [...]. (Júnior Costa, outubro de 2017, via WhatsApp, grifos 

meus). 

Ele conta que naquele ano a quadrilha venceu praticamente todos os festivais em que 

dançou, ganhando de grupos pelos quais ele já havia passado, que naquele momento eram 

consideradas fortes e de trabalho consolidado. O fato disso ter ocorrido em um momento em 

que ele já possuía maior participação na construção do trabalho artístico do grupo, atuando 

como uma espécie de assistente do coreógrafo contratado pela quadrilha, o que representou 

sua colaboração mais ativa na montagem do espetáculo junino, certamente parece ter 
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contribuído para que acreditasse em seu potencial técnico e artístico dentro desse cenário. 

Com o fim da quadrilha São João Batista após os festejos juninos de 2006, a região do Vale 

do Jaguaribe, segundo sua fala, passou por uma espécie de escassez de quadrilhas renomadas 

em tal território cearense, posto que a maioria dos grupos resolveu interromper suas 

atividades naquele momento. Foi então que Júnior decidiu se tornar jurado de festivais 

vinculados à Federação das Quadrilhas Juninas do Estado do Ceará – FEQUAJUCE, função 

que desempenharia por quatro anos consecutivos: 

[...] foi quando eu decidi ser jurado da FEQUAJUCE, porque eu já me sentia 

na expectativa, ou acreditava que eu já tinha bagagem, a própria Rosemeire 

que passou a ser jurada a partir de 2002, quando a Arco-íris acabou, ela me 

incentivou muito, e eu fui 2007, 2008, 2009 e 2010. Durante 4 anos eu 

passei a ser jurado, viajando para várias regiões e julgando vários trabalhos. 

(Júnior Costa, outubro de 2017, via WhatsApp). 

 Segundo Júnior, esse período que passou como avaliador dos trabalhos foi de extrema 

importância para sua atuação como criador de trabalhos juninos, visto que teve a oportunidade 

de conhecer a partir de um olhar mais técnico aquilo que ele já desenvolvia de maneira 

instintiva no cotidiano das quadrilhas pelas quais passou. Embora, até então, ainda não 

houvesse atuado como um coreógrafo profissional e remunerado nos grupos em que 

participou, ele já atuava diretamente nas concepções e montagens, ainda que em parceria com 

outras pessoas. Estar na condição de quem observava de modo supostamente mais frio os 

trabalhos juninos o fizeram, conforme suas próprias palavras, aprimorar sua técnica e 

desenvolver um olhar mais apto a captar falhas que ele próprio, como expressa, cometia sem 

notar: 

[...] pra mim, foi muito tranquilo, quando eu iniciei em 2007, porque eu já 

tinha passado pelo processo primeiro de ser quadrilheiro, de dançar, de 

pensar, de construir... Aí, quando eu vim pra formação de jurado, tudo que 

era posto na formação era algo muito tranquilo pra mim porque eu já sabia 

fazer aquilo, mas eu fazia de uma forma que eu achava que não era tão 

técnica, da forma que era mostrado no curso de jurados, e aí eu também 

comecei a perceber algumas coisas: “Ah, é por isso que em determinadas 

coisas eu recebia tal nota, por isso que em determinadas coisas eles 

percebiam falha e eu não percebia”... Porque quando a gente está dentro de 

um processo de construção, a gente acredita que está perfeito, que está 

ótimo, que nossa linha de pensamento e raciocínio está correta... Aí quando a 

gente se coloca pra avaliar, tem o olhar externo, tem o entendimento de 

quem está de fora, que é um entendimento mais global, algo mais, digamos, 

numa dimensão muito maior, mais ampla... Quando eu fui ser jurado, eu tive 

esses pensamentos: “Ah! Agora eu estou entendendo que eu não ganhava por 

conta disso”, “porque em tal lugar grupo tal ganhou do meu por isso”. 
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 Mais adiante, continuando seu raciocínio a respeito das contribuições da experiência 

como avaliador dos trabalhos juninos, ele diz: 

Quando eu voltei a fazer quadrilha, em 2011, pra mim, de novo, foi mais 

tranquilo porque eu já vinha com a bagagem do ser quadrilheiro e agora eu 

já vinha com a bagagem do ser avaliador, do ser jurado, então eu sabia o que 

eu poderia colocar e o que eu não poderia colocar, é tanto que os êxitos 

foram muito grandes, e continuam sendo, porque agora, nos seminários de 

avaliação,  o que eles expõem para que um jurado possa observar em uma 

apresentação, eu também já tenho esse conhecimento, então eu ponho isso 

em prática na execução dos trabalhos... (Júnior Costa, outubro de 2017, 

via WhatsApp). 

 Júnior Costa é hoje, tranquilamente, um dos profissionais mais conhecidos no meio 

junino cearense, fama que conquistou sobretudo por sua atuação como coreógrafo de 

quadrilha junina e por seus anos avaliando os trabalhos juninos nas diferentes regiões do 

estado. Terminou se transformando em uma referência no meio, sendo considerado por 

muitos um grande conhecedor sobre as técnicas da quadrilha junina enquanto expressão 

espetacular, assentada em uma lógica normativa, que estabelece regras a serem seguidas na 

constituição dos trabalhos dos grupos. Já foi convidado até para apresentar palestras sobre o 

tema em eventos promovidos pelo movimento junino cearense. Como já apontado, a 

expressão moderna das quadrilhas juninas se estruturou com base em valores competitivos, a 

partir da criação de concursos onde o uso dos artifícios estéticos são determinantes no 

resultado. Ao analisar o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, que possui esse 

caráter de disputa desde meados do século XX, Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti 

discorre sobre as implicações desse formato de exibição pública na constituição artística das 

escolas: 

Do ponto de vista artístico, a forma do desfile completou-se na década de 

1950. Data de então a definição do perfil atual e característico cuja base é a 

escolha anual de um “tema”, logo desenvolvido como “enredo”. A 

transformação do enredo nas linguagens plástica e visual das fantasias e 

alegorias, e rítimico-musical do samba-enredo, comanda a confecção do 

desfile. Conforme o ano caminha, esse processo reúne cada vez mais gente, 

alcançando a plenitude no rito, uma celebração de toda a cidade na qual o 

círculo social de cada escola alcança o seu máximo. (CAVALCANTI, 2002, 

p.49). 

É possível afirmar que o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro foi o pioneiro 

na inclusão da perspectiva da disputa entre grupos da chamada cultura popular, pelo menos no 

que se refere à visibilidade e importância das manifestações daquilo que se costuma 

classificar como cultura popular brasileira. Logo, essa expressão festiva foi a primeira a criar 

uma linguagem artística padronizada quanto aos seus formatos de construção e exibição, 
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instituindo processos característicos de produção estética e profissional. Essa lógica, 

obviamente, influenciou outras manifestações populares, como o Boi-bumbá de Parintins, 

sobre o qual a mesma autora discute. Segundo ela, os bois Garantido e Capricho, 

representados respectivamente pelas cores vermelho e azul, são remanescentes do início do 

século XX na cidade, quando faziam exibições junto a outros grupos de boi-bumbá existentes 

no território do município. Ao longo tempo, porém, conforme discute Cavalcanti, apenas 

essas duas agremiações culturais resistiram, por questões que se justificariam pela divisão 

territorial de Parintins, que concentrava em seus dois extremos distintas redes formadas por 

diferentes grupos familiares e de parentela, às quais estavam vinculadas. A autora diz que no 

ano de 1965 foi criado o Festival Folclórico de Parintins, responsável por formalizar o 

confronto entre Garantido e Caprichoso, o que ocasionou “[...] um processo de mútua 

emulação; o festival tornou-se um sucesso conforme os Bois tornavam-se sua principal 

atração, expressando sua tradicional rivalidade através de uma padronização artística que 

vem, desde então, sofisticando-se.” (CAVALCANTI, 2002, p.53). Em escala processual 

distinta, diria que a mesma coisa ocorreu com as quadrilhas juninas, a partir da popularização 

dos festivais juninos. 

É muito frutífera a comparação das quadrilhas juninas nos festivais com o carnaval das 

escolas de samba cariocas e os bois na disputa em Parintins. Em escalas distintas, o processo 

que ocorreu com essas manifestações populares parece ser exatamente o mesmo. A 

oficialização de um campeonato entre os grupos em muito parece ter contribuído para 

sensíveis alterações na lógica ritual da expressão artística das agremiações culturais. Embora 

o capital simbólico da festa carioca e a de Parintins pareça ter uma ramificação maior em 

termos midiáticos, o São João no Ceará opera dentro de uma lógica territorial mais 

abrangente, uma vez que cria uma série de circuitos e campeonatos em distintas regiões do 

estado, promovendo uma interligação dos diversos campos que compõem sua base territorial. 

Assim sendo, os grupos podem assumir diferentes status conforme seu deslocamento dentro 

desse cenário, composto de distintas esferas (municipal, regional, estadual). Mas assim como 

nas festas citadas anteriormente, a cultura dos festivais juninos no Ceará também passou por 

esse aprimoramento das técnicas do fazer artístico-cultural, que envolve um enquadramento 

dos processos criativos ao longo de um período composto por vários meses do ano, 

articulando um número significativo de pessoas e acionando habilidades profissionais muito 

parecidas com as que são reivindicadas em outras expressões populares espetacularizadas. O 

próprio coreógrafo junino pode ser facilmente comparado à figura do carnavalesco, 
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artista/profissional muito específico do carnaval das escolas de samba, responsável por 

construir artisticamente tudo que virá a compor um desfile de carnaval. 

Em pesquisa que promove uma análise da relação do carnaval na região do Pampas, 

no Sul do Brasil e cidades de países da fronteira, com o carnaval carioca, Ulisses Corrêa 

Duarte (2016) fala sobre esse profissional, quando descreve a experiência de um carnavalesco 

carioca ao desenvolver um trabalho artístico em uma escola de samba no Uruguai. Segundo o 

autor, o artista “[...] dava a ideia do enredo e com a aceitação do presidente da agremiação de 

Artigas ele iniciava a pesquisa. Dela surgia a sinopse do enredo e o organograma. [...] Ele 

desenhava os figurinos, aguardava a aprovação da Escola e realizava as adequações 

necessárias ao enredo e ao uso de materiais desejados que coubessem no orçamento da 

agremiação.” (Duarte, 2016, p.211). Em linhas gerais, o carnavalesco é um criador e diretor 

artístico geral do espetáculo a ser apresentado pela escola de samba. É a partir das ideias e 

linhas criativas tecidas por ele que todos os setores que estruturam o desfile se compõem. 

Como essa exibição é uma produção que envolve uma mistura de linguagens artísticas – 

música, dança, artes plásticas e visuais –, o carnavalesco aparece como a pessoa de referência, 

responsável por dar uma forma estética a um padrão de apresentação previamente estruturado 

e legitimado. Com base na ideia de um enredo, narrativa construída a partir da estruturação de 

um tema – que pode ser histórico ou ligado a questões sociais e culturais diversas –, ele 

produz um texto e, a partir deste, estrutura os elementos plásticos do trabalho. Por sua vez, 

essa sinopse, como é chamado esse texto, também serve de referência para o samba, canção 

criada para ser a trilha musicada dessa narrativa plástica. Independente de seus atributos e 

habilidades com desenho de figurinos  ou alegorias, o carnavalesco precisa ser criativo e ser 

capaz de sistematizar essa criatividade em uma produção setorizada, que, com a ajuda de 

outros profissionais, poderá ganhar corpo. Um artigo do site SRZD, especializado em 

carnaval, diz o seguinte sobre esse profissional: 

Um carnavalesco não precisa ser aderecista, pintor, estilista ou escultor, mas 

ele precisa de ter a visão geral de todo o processo de confecção de um 

carnaval. Um carnavalesco não precisa ser letrado e formado nisso ou 

naquilo, mas ele precisa para que seu trabalho tenha êxito de uma visão 

cultural abrangente. Não basta apenas uma pesquisa no Google da vida e nas 

enciclopédias escolares para se desenvolver um carnaval. É preciso bem 

mais que isso. É necessário muito embasamento cultural, que sabemos nem 

sempre se aprende nas salas de aula. Além disso, é importante gostar muito 

de carnaval. (O que é um Carnavalesco?, Luiz Fernando Reis, 

31/03/2009)11. 

                                                             
11 Texto completo disponível em: http://www2.sidneyrezende.com/noticia/34819. Acesso em 21/01/2018. 
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 No âmbito das quadrilhas juninas competitivas do Ceará o personagem que parece 

cumprir esse papel é o coreógrafo junino. Para além de sua função esperável de montar uma 

sequência coreográfica que se encaixe no tempo de 35 minutos cobrado nos festivais, esse 

indivíduo é um profissional da arte, que concebe e dirige uma produção artística, inclusive 

atribuindo funções a outros participantes e profissionais juninos a partir de suas criações. Na 

minha visão, que também já acompanho a interação do carnaval carioca há vários anos pelas 

redes sociais, a única diferença significativa entre esses dois personagens é o fato do 

coreógrafo junino montar diretamente as produções dançadas do grupo, o que o carnavalesco 

não faz. De resto, as responsabilidades criativas são muito parecidas. A esse respeito, o 

próprio Júnior Costa discorre, dizendo inclusive que o termo coreógrafo se encontra defasado 

e mesmo ultrapassado dentro desse cenário, diante das funções do personagem em questão. 

Para ele, que gosta de se definir como um produtor artístico junino, as transformações 

provocadas pelo contexto competitivo e profissionalizado dos trabalhos das quadrilhas 

trouxeram outras perspectivas: 

 

[...] por falar nesse papel de profissional, hoje em dia eu já mudei esse 

pensamento de nomenclatura de “coreógrafo” porque está muito relacionado 

a só quem cria, desenha e desenvolve a coreografia. Hoje eu me intitulo 

como um produtor artístico junino, porque eu sou responsável por desde 

pensar em figurino, desenho de cenário, mobilidade de cenário, criação de 

repertório, a própria questão do texto do casamento, a dramaturgia, toda a 

parte de teatro, preparação de corpo. E aí assim: “Júnior você como 

coreógrafo”... Aí eu: “não, eu sou um produtor artístico junino”... Porque o 

espetáculo que é apresentado dentro de um tempo de 35 minutos é uma obra 

de arte, ele é uma produção artística, e aí dentro dessa minha produção 

artística, que eu assino – que eu coloco isso como um registro, como uma 

obra de arte que deve ser sempre lembrada –, tem a contribuição das pessoas 

que a gente pede ajuda, que têm mais facilidade em determinadas 

habilidades, em determinadas áreas, aí eu sempre trabalho em conjunto... 

Dentro do próprio Estrela do Luar eu tenho uma parceria boa com o pessoal 

do regional, porque eu fazia a escolha do repertório e passava pro produtor 

musical mais ou menos como eu queria, questão dos arranjos e tal, e aí ele ia 

criando porque essa habilidade é dele, juntamente com os músicos. O 

pessoal do casamento, os atores, do mesmo jeito, eu construía o texto, fazia 

um primeiro contato com os atores, passava a ideia central e indicava um 

diretor pra que pudesse estar criando e formatando as ideias que eu passava 

pra ele à distância. E aí a questão de figurino também vinha as ideias, tinha 

uma pessoa que desenha, que coloca no papel, o croqui, e que acompanha 

mais diretamente a construção, a vida desse figurino diretamente com a 

costureira. (Júnior Costa, outubro de 2017, via WhatsApp). 
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Ilustrações 1 e 2: Esboços de figurino da quadrilha Estrela do Luar  

Fonte: Acervo do grupo 
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Exemplo mais emblemático da profissionalização no meio quadrilheiro, o produtor 

artístico junino, como define Júnior Costa, é um articulador de elementos materiais e 

subjetivos, de pessoas e equipamentos, em torno de um objetivo comum: a produção de um 

trabalho que resulte adequado para os padrões da competição junina, que atenda minimamente 

aos critérios esperáveis nesse jogo, que também é de poder -  uma vez que tem a ver com 

conquista de reconhecimento. Entretanto, ao continuar seu raciocínio, ele traz ainda uma 

percepção de cunho político em relação a essa atividade, que dá conta de uma espécie de 

comprometimento com certa representatividade dos símbolos tradicionais da manifestação, 

mesmo com as mudanças em sua expressão. Para ele, ocupar o papel de produtor artístico em 

uma quadrilha junina na contemporaneidade 

[...] é você trazer essa responsabilidade pra si, primeiro de que você é um 

grande responsável pela continuidade desse movimento junino, dessa 

manifestação cultural, que representa milhares de pessoas, talvez uma das 

maiores manifestações a título de identidade sociocultural do nosso povo, 

depois a gente ter esse compromisso de montar uma produção, digamos, que 

seja comercial, porque hoje em dia ela é comercial porque a gente a coloca 

pra julgamento nos festivais, e a gente vai para esses festivais em busca de 

premiação financeira, então a gente acaba vendendo o produto, e se ele for 

de boa qualidade aos olhos de quem está avaliando, ele é comprado por um 

valor bem, digamos, considerável... E também o próprio público, que são os 

espectadores... A gente tem muito aquela história de mesclar porque por 

mais que exista essa influência da contemporaneidade, de outras expressões 

culturais como o próprio carnaval, como o próprio balé e a dança 

contemporânea, mas se você sai fazendo uma mesma pergunta para todas as 

pessoas que assistem uma quadrilha junina dentro de um festival, elas vão 

dizer: “é bonito! Mas tem muita coisa que não é mais São João”... Então essa 

também é uma preocupação minha enquanto produtor artístico, de estar 

fazendo essa junção do que é contemporâneo, do que é superar os limites do 

corpo, da dança, e também agregar com o que a gente ainda entende como 

tradicional, como essência. (Júnior Costa, outubro de 2017, via 

WhatsApp). 

 Embora a fala de Júnior sobre sua experiência no meio junino demonstre a 

tranquilidade de quem já está imerso em uma determinada realidade há muitos anos, ela 

também traz algumas tensões muito visíveis em determinados trechos, que se mostram como 

pontos críticos. Embora não haja qualquer hesitação sobre pensar a atividade junina como 

profissional, fruto de um contexto instituído contemporaneamente, há também uma espécie de 

necessidade de se preservar discursivamente concepções acerca da quadrilha junina enquanto 

uma tradição cultural, cujos elementos constitutivos tidos como básicos devem ser 

preservados. Desse modo, o reconhecimento da influência que a quadrilha hoje possui de 

outras expressões artísticas e culturais distintas dela esbarra com concepções conservadoras 

sobre a necessidade de preservar uma essência dessa dança enquanto cultura popular, própria 
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de um imaginário de cunho hegemônico. Essa dupla carga semântica contida em um discurso 

composto pelos mesmos elementos parece sempre exigir algumas reservas. É nesse sentido 

que, admitindo a grande mudança de concepção dos trabalhos juninos no contexto 

competitivo e espetacularizado, Júnior afirma que é necessário mesclar, pois as inovações 

excessivas poderiam desconstruir determinadas características puras da quadrilha junina. 

 Segundo Letícia Conceição Martins Cardoso (2008), que fez um estudo acerca das práticas e 

discursos construídos na relação entre atores da cultura popular e o Estado em um determinado 

período histórico de São Luiz do Maranhão, as concepções a respeito das práticas da cultura popular 

como um dos elementos essenciais e representativos de uma cultura genuína do Brasil são 

provenientes da inclusão do país no circuito do capitalismo, o que ocorreu no início do século XX. 

Conforme nos diz, as mudanças estruturais provocadas por esse processo, que alavancou o 

desenvolvimento do proletariado e de uma classe média no país, se refletiram no contexto artístico 

brasileiro, que protagonizou a construção de um projeto identitário para o Brasil. Teria sido sobretudo 

a partir desse momento que os discursos essencialistas sobre as práticas culturais do povo brasileiro 

foram alavancados, designando modos de expressão genuínos da cultura nacional, como uma forma de 

fortalecer símbolos brasileiros perante às influências estrangeiras, sobretudo europeias. Conforme 

Letícia, 

A partir de 1922, o debate sobre “cultura popular” passa a despertar o 

interesse da sociedade letrada, quando com o objetivo de discutir a 

identidade e a cultura nacional e os rumos das artes, artistas e intelectuais 

organizam nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São 

Paulo, a Semana de Arte Moderna – marco do movimento modernista no 

Brasil – que representou, simultaneamente, uma abertura para que o país 

acompanhasse o mundo culturalmente e uma busca da cultura nacional 

direcionada para suas origens (étnicas). (CARDOSO, 2008, p.48).   

 Teria sido a partir da expressão do movimento modernista, conforme a autora, que a 

percepção das práticas artísticas próprias de realidades nacionais desvinculadas dos ambientes 

artísticos eruditos passou a ser constituída com base em uma ideia essencialista, cujas 

características deveriam ser sempre preservadas como um modo de resistência a influências 

culturais externas. “A partir dessa efervescência cultural, a temática do nacional-popular vai 

ganhando força entre intelectuais e artistas. E os modelos essencialmente universalizantes da 

arte clássica passam a dar lugar a uma arte do dia-a-dia dos brasileiros [...] com vistas a uma 

identidade autêntica e genuinamente nacional.” (CARDOSO, 2008, p.49). O contexto 

certamente pedia essa atitude, em uma fase em que os países desejavam demostrar sua 

independência social, política e cultural para o mundo, ainda mais o Brasil, uma nação tão 

nova e uma república mais jovem ainda. Naquela época não se falava em globalização. 
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Percebe-se, entretanto, que ainda hoje – mesmo diante de referenciais múltiplos e influências 

diversas – tais concepções costumam ser frequentemente acionadas para se referir a grupos da 

cultura popular, como as quadrilhas juninas, sobretudo quando isso representa um mecanismo 

de afirmação dos indivíduos enquanto componentes de uma manifestação representativa do 

povo brasileiro, enquanto abstração identitária. A fala de Júnior a respeito do produtor 

artístico junino como uma espécie de guardião de um conhecimento que – no seu 

entendimento deve ser comprometido com a preservação de uma essência da manifestação –  

me remete a essa reflexão. 

 Aliás, isso não parece ser exclusividade da quadrilha junina. A figura de indivíduos 

portadores de um saber e de um discurso sobre a manifestação está presente em outras 

expressões artísticas da cultura popular no Nordeste, como observou Camila Mota Farias 

(2016) entre as dançadeiras de coco no Cariri cearense e Anderson Vicente da Silva (2016) no 

contexto dos praticantes do Maracatu Rural da zona da mata pernambucana. Tidas como duas 

manifestações culturais tradicionais em tais regiões, os conhecimentos relativos à dança 

estariam à cargo dos mestres, indivíduos experientes na vivência com tais práticas. Assim 

sendo, para além de transmitirem os elementos necessários à expressão artística dos grupos, 

tais personagens também seriam responsáveis por gerir os processos que culminariam na 

exibição pública de tais manifestações. É claro que há uma diferença a ser considerada entre a 

figura do mestre e a do coreógrafo junino, uma vez que o primeiro sempre costuma ter uma 

relação de pertencimento a um grupo, enquanto o segundo – sendo um profissional – nem 

sempre tem essa ligação apenas com uma quadrilha específica, mas aqui o discurso se 

assemelha quanto ao protagonismo na transmissão e manutenção de um saber. Além disso, 

obviamente, as comparações entre tais práticas artísticas e a quadrilha junina precisam ser 

realizadas considerando as devidas proporções, uma vez que, diferente dessa última, aquelas 

estão muito reservadas a contextos territoriais mais delimitados. Todavia, esse exercício ainda 

assim é válido porque essas expressões culturais populares também passaram por 

modificações ao longo dos tempos, mas também preservam discursos sobre a necessidade de 

manutenção de uma suposta tradição.  

 Além dessa responsabilidade para com uma espécie de continuidade do folguedo 

junino, Júnior diz que o coreógrafo ou produtor junino exerce ainda um papel de liderança 

dentro do trabalho, não só no que se refere às montagens artísticas do espetáculo, mas também 

na administração dos imponderáveis advindos das relações sociais estabelecidas ao longo do 

processo de montagem. Segundo ele, esse personagem 
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[...] acaba sendo uma referência no grupo onde ele trabalha. Para além dessa 

referência artística, tem muito essa referência enquanto pessoa. Ter que estar 

pronto pra mediar conflitos, ter que estar pronto pra motivar, ter que estar 

pronto pra buscar soluções quando acontece o inesperado. Às vezes a gente é 

muito focado e cobrado nessa ideia de ser “o cabeça”, de ser a pessoa 

centrada, de ser a pessoa que quando todo mundo está no caos, vem pra 

amenizar, vem pra abrandar. E aí a minha própria formação acadêmica, de 

Serviço Social, e a minha outra formação, que está em processo, de 

Psicologia, tem facilitado muito esse meu contato, essa minha relação com o 

outro dentro desse meu processo de construção. As pessoas escutam a mim 

com mais facilidade, eu consigo ter um manejo de habilidade com as 

pessoas, mesmo diante dos desafios, do nervo à flor da pele, a gente 

consegue criar esse vínculo de uma forma mais tranquila. Isso também é 

algo que, hoje em dia, o profissional do movimento junino é muito cobrado, 

não só você chegar, se impor, porque está à frente do grupo, está liderando, 

mandar as pessoas executarem o que você pensa, sem você saber se elas 

estão bem, se elas não estão conseguindo executar aquilo porque estão com 

algum problema de relacionamento dentro do grupo ou fora do grupo, então 

tudo isso eu também me responsabilizo em captar, em sentir essa energia, 

pra que o trabalho possa favorecer de uma forma mais leve. (Júnior Costa, 

outubro de 2017, via WhatsApp). 

 Esse conhecimento e manejo dos processos que compõem a quadrilha junina, Júnior 

conta que construiu principalmente a partir da prática dentro na manifestação cultural. Em 

grande medida é a isso que ele parece atribuir o acúmulo de um capital cultural para ocupar o 

lugar em que se encontra hoje. Nesse sentido, um conhecedor do assunto ele se tornou a partir 

de sua participação enquanto brincante de quadrilha junina. Foi nela, como o próprio já expôs, 

que ele aprimorou sua técnica para se tornar um produtor artístico junino. Entretanto, como 

profissional remunerado nesse meio, ele só iniciou em 2011, depois de já ter participado de 

muitos grupos e ter ocupado o papel de jurado por quatro anos. Ele fala que no ano de 2010 

foi convidado pelo coordenador de uma quadrilha chamada Lampião e Maria Bonita, da 

cidade de Jaguaribara, para montar sozinho o trabalho do grupo. Segundo ele, essa pessoa já o 

conhecia de outras épocas e acompanhava seu percurso como jurado e participante de 

distintas quadrilhas, desempenhando diferentes papeis. Júnior conta que, por ocasião de um 

acidente que sofreu, teve que interromper o trabalho que já havia iniciado, mas no ano 

seguinte, ao ser novamente convidado pelo coordenador da quadrilha, aceitou o desafio: 

Quando foi em 2011, que eu decidi continuar, eu fui novamente pra Lampião 

e Maria Bonita de Jaguaribara... Aí sim, em 2011, eu já fui nessa questão de 

um acordo, de um cachê, porque, como era um grupo de um município, eu já 

fui nessa ideia de a prefeitura, a secretaria de cultura estar contratando o 

serviço, já que eu teria aceitado fazer toda a produção. [...] eu agora já seria 

um profissional do ciclo junino, porque eu já tinha toda essa 

responsabilidade de todo um trabalho, de todo um processo, e que agora eu 

estaria sendo remunerado por essa atividade. (Júnior Costa, outubro de 

2017, via WhatsApp). 
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 Data desse período a conversão oficial de Júnior em produtor junino profissional e 

remunerado. Esse trabalho realizado na quadrilha Lampião e Maria Bonita de Jaguribara, na 

região cearense do Vale do Jaguaribe, foi a porta de entrada para sua atividade de coreógrafo 

junino. Entretanto, seria sua passagem pela quadrilha Brilha São João, a partir do ano 

posterior, que projetaria seu nome em todo o estado e o transformaria em um profissional 

reconhecido por suas habilidades artísticas e cobiçado por grupos das mais diferentes 

localidades do estado. A quadrilha Brilha São João surgiu em 2011, na cidade de São João do 

Jaguaribe, organizada por antigos componentes do Arraiá São João Batista, que findara suas 

atividades após o falecimento de seu presidente, em 2010. Quando ainda estava envolvido 

com os trabalhos do grupo Lampião e Maria Bonita de Jaguaribara, Júnior conta que foi 

convidado para assistir um ensaio da Brilha, o que acabou aceitando: 

Aí, Thiago, eu montei a Lampião e Maria Bonita em 2011, tranquilo... 

Quando foi ainda em 2011, surgiu A Brilha São João em São João do 

Jaguaribe, que era de alguns dançarinos da antiga São João Batista, que eles 

tinham dançado o último ano deles em 2009, aí em 2010 o presidente da 

quadrilha, Fernando, faleceu. Aí no próprio 2011, como eles sabiam que eu 

estava montando Jaguaribara, me fizeram o convite pra eu ir assistir o ensaio 

deles, pra que eu pudesse dar algumas dicas no casamento matuto, então eu 

fui, dei essas dicas durante o ensaio, fiz algumas observações, e aí eles me 

fizeram o convite pra em 2012 eu estar trabalhando com eles. Quando foi em 

2012 a Lampião não ia sair mais, e eu fui pra Brilha São João montar o 

trabalho. Aí já ia de novo como um profissional, dei meu preço, meu cachê, 

eles contrataram o serviço, e aí eu fiquei responsável por toda a parte de 

produção. Até então eu só estaria sendo o produtor, porque teria uma menina 

lá que era a marcadora, mas alguns dias antes da estreia da temporada, ela 

sofreu um acidente, acho que de cavalo, e aí ela fraturou a perna e ficou 

impossibilitada de dançar, então como eu era o coreógrafo e eu tinha mais 

facilidade no próprio desenvolvimento da coreografia e eu tinha mesmo a 

intenção de acompanhar o grupo nos festivais, eles me fizeram o convite pra 

ser marcador e eu acabei aceitando. Então, dentro da Brilha São João eu 

fiquei 2012, 2013 e 2014. A partir de 2013, para além do cachê que eu 

cobrava como produtor, eu também cobrei o cachê como marcador, porque 

era uma coisa à parte, era uma responsabilidade também que eu tinha de 

acompanhar o grupo em todas as apresentações. (Júnior Costa, outubro de 

2017, via WhatsApp). 

  Após seus dois primeiros anos à frente do trabalho artístico da quadrilha Brilha São 

João, ele conta que passou a receber muitos convites para desenvolver trabalhos em outras 

quadrilhas. Em 2013, lembro de ter assistido uma apresentação da Brilha em um festival 

organizado no bairro das Pedrinhas, em Sobral. A quadrilha apresentava um trabalho muito 

inventivo e criativo, que falava sobre a história das charqueadas no estado do Ceará, comércio 

de carne de gado (seca/salgada/desidratada) que chegou a ser um dos principais pilares da 

economia da região que hoje é o estado cearense. Naquele ano o grupo viajou por todas as 
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regiões do Ceará com um trabalho artístico que contava essa história, conquistando o público 

e os jurados por onde passava por sua qualidade técnica e artística, bem como pela 

fundamentação histórica. O saldo disso, segundo meu interlocutor, foi um maior 

reconhecimento de seu talento. Ele conta que recebeu muitos convites para o ano seguinte, 

quando resolveu aceitar um deles, passando a se dividir entre distintas quadrilhas, em distintas 

localidades do Ceará: 

Em 2014 foi quando me surgiram convites externos... A partir do trabalho da 

Brilha de 2013, me surgiram alguns convites pra que eu pudesse estar 

desenvolvendo esse trabalho de produção também em outras regiões, então 

em 2014 eu acabei aceitando o convite da Botando Quente, de Sobral, e aí eu 

comecei a dividir meu tempo, porque eu já trabalhava a semana toda em 

Fortaleza e todo final de semana eu ia pra São João ensaiar, só que como eu 

aceitei o convite da Botando Quente, aí eu dividia: eu alternava um final de 

semana em Sobral e um final de semana em São João do Jaguaribe. Isso pra 

mim era muito dificultoso, porque eu tinha que desenvolver os dois trabalhos 

paralelamente, com a mesma qualidade, porque os dois grupos me pagavam 

o mesmo valor de cachê e os grupos me cobravam produções que fossem 

boas. (Júnior Costa, outubro de 2017, via WhatsApp). 

 Júnior afirma que foi bastante difícil essa divisão entre diferentes grupos e regiões, 

pois aquilo representava mais um desafio a ser cumprido em sua vida de quadrilheiro 

profissional. Entretanto, como poderá se observar, isso acabou por se transformar em uma 

característica sua: a de trabalhar em distintos lugares durante o mesmo período. Ele conta que 

não tinha qualquer responsabilidade de gestão dentro dos grupos, sendo seu papel 

exclusivamente o de viabilizar as produções artísticas e concertar, caso necessário, algum 

problema identificado no desenvolvimento dos trabalhos. A grande dificuldade ficava 

realmente por conta da divisão de atenção entre suas diferentes atividades. Por outro lado, ele 

diz que acabou dando tudo certo e que o ano de 2014 foi um verdadeiro divisor de águas em 

sua carreira, pois propagou ainda mais o seu nome no cenário junino do estado, entretanto, foi 

o fim da sua parceria com a Brilha São João: 

[...] 2014 foi muito puxado pra mim, porque eu estava fazendo o meu curso 

de psicologia e montei os dois grupos... E algumas coisas dentro da 

quadrilha Brilha São João me fizeram talvez quebrar o encanto ou achar que 

ali já tinha sido demais, o grupo foi campeão cearense, foi vice-campeão 

estadual do Ceará Junino, foi vice-campeão do festival nacional Arraiá 

Brasil, e acho que ganhou 12 ou 13 títulos em festivais, e foi um grande ano, 

acho que 2014 foi um grande divisor de águas, de trabalhos juninos dentro 

do Vale [do Jaguaribe] e no próprio estado do Ceará. A quadrilha veio com 

um cenário grandioso, uma proposta diferente, ousada mesmo, seguindo uma 

linha de pensamento que eu construí lá a partir de 2012, 2013. E aí foi um 

grande “bum”, meu nome se tornou referência em questão de marcador, 

coreógrafo, e aí a partir de 2014 pra 2015 eu recebi muitos convites, 
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inclusive pra outros estados, além do Ceará [...] (Júnior Costa, outubro de 

2017, via WhatsApp). 

 Após um grande ano na Brilha São João, com um trabalho sobre Serra Pelada e a ida 

de nordestinos para as minas da Amazônia, e um trabalho em paralelo na quadrilha sobralense 

Botando Quente, Júnior deixou o grupo de São João de Jaguaribe após uma relação 

profissional de três anos com ele. Na entrevista, ele não chegou a entrar em detalhes sobre 

essa saída, mas em outras situações, comentou sobre um desgaste e diferenças de ideias com a 

direção. Aqui, mais uma vez, creio ser frutífero uma comparação do produtor artístico junino 

com os profissionais do carnaval, em especial com o carnavalesco. É muito comum, como 

tenho observado na mídia especializada sobre carnaval, uma troca de carnavalescos e outros 

profissionais por motivos semelhantes. Em 2017, por exemplo, mesmo tendo conquistado um 

título de campeão com a agremiação carioca Portela, o carnavalesco Paulo Barros terminou 

por deixar a escola de Madureira12, indo para a Unidos de Vila Isabel13. Essas mudanças 

costumam ocorrer por distintos motivos, que vão desde desentendimentos até a propostas 

financeiras maiores feitas por outras escolas14, demonstrando um fluxo mercadológico próprio 

do espetáculo carnavalesco15. Ulisses Corrêa Duarte (2016) também observou essa realidade 

ao pesquisar as interações ocorridas no cotidiano do carnaval de Uruguaiana, no Rio Grande 

do Sul, conhecida pelo seu desfile fora de época – referência na região dos Pampas – e pela 

relação de suas escolas de samba com personagens do carnaval carioca. Em um determinado 

trecho, ao discorrer sobre a relação de duas agremiações – Ilha do Marduque e Cova da Onça 

– com Marcão, profissional do Rio de Janeiro que chegou à cidade por intermédio de Rita 

(carnavalesca da primeira escola), ele expõe essa realidade mercadológica, implantada no 

carnaval de Uruguaiana a partir desse fluxo com a experiência carnavalesca do Rio:  

                                                             

12  Ver matéria Depois de vencer o carnaval, Paulo Barros deixa Portela, em:: https://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/carnaval/2017/noticia/depois-de-vencer-o-carnaval-paulo-barros-deixa-a-portela.ghtml. Acesso em 

21/01/2018. 

13 Sobre isso ver matéria Paulo Barros deixa Portela e acerta com Vila Isabel, disponível em: 

http://www.carnavalesco.com.br/noticia/paulo-barros-deixa-portela-e-acerta-com-vila-isabel/49807. Acesso em 

21/01/2018. 

14 Renata de Sá Gonsalves (2008), ao discorrer sobre a história de Lucinha Nobre, porta-bandeira profissional do 

carnaval carioca, que recebe salário mensal de sua escola, expõe: Lucinha reconhece ter como profissão ser 

porta-bandeira e que poucas pessoas têm essa possibilidade, pois são em geral mal remuneradas. Mas ela é 

porta-bandeira por “opção”, pois teve várias escolhas em sua vida. [...] Ela é porta-bandeira porque escolheu, 

como diz. Recebeu muitas propostas, mas só aceitou aquelas que realmente a atraíram. (GONSALVES, 2008, 

p.132). 

15 Sobre esse tema, ler matéria Troca-troca nos bastidores das escolas de samba do Rio, disponível em: 

https://oglobo.globo.com/rio/troca-troca-nos-bastidores-das-escolas-de-samba-do-rio-21005213. Acesso em 

21/01/2018. 
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O carnaval da Marduque foi se tornando ano a ano cada vez mais caro. Em 

2007, a direção já tinha dificuldades para fazer os pagamentos destinados a 

Marcão. Sua presença na cidade se dava apenas faltando uma semana para o 

carnaval, para o acerto dos detalhes e o acompanhamento final dos trabalhos 

no barracão que já deveriam estar em fase de finalização. Segundo Rita, com 

graves dificuldades financeiras em 2009, a Escola de Samba teve graves 

problemas no pagamento da dívida com Marcão. Na época, ele recebera uma 

boa proposta da Cova da Onça para assinar como carnavalesco deixando a 

Marduque, logo depois de ter conquistado o bicampeonato na Escola nos 

anos 2008 e 2009. Até o carnaval de 2015, Marcão trabalhou para a Cova da 

Onça e nela acumulou quatro títulos em sequência, de 2010 a 2013, logo 

depois dos dois na Marduque. (DUARTE,2016, p.88). 

Observa-se, a partir da análise da experiência de meu interlocutor, que o contexto das 

quadrilhas competitivas no Ceará também parece estruturar uma lógica semelhante, no qual os 

artistas e profissionais que se destacam passam a ser valorizados por suas produções. Ele 

conta com orgulho os seus êxitos e conquistas, demonstrando que isso foi fruto de um 

trabalho continuado e construído ao longo de vários anos. À medida em que suas produções 

se destacaram, sua fama também se espalhou, fazendo com que os dirigentes de quadrilhas 

juninas de várias regiões do Ceará o conhecessem e desejassem seus serviços. Júnior afirma 

que, mesmo diante de tanto assédio no final da temporada de 2014, decidiu se afastar da 

atividade de produtor em 2015, quando prestou serviços para a FEQUAJUCE, atuando como 

assessor e dando palestras temáticas nos eventos e reuniões promovidos pela instituição. 

Entretanto, diz que os convites nunca cessaram, o que o fez voltar a atuar na produção 

artística junina em 2016, quando chegou à Estrela do Luar. Naquele ano, porém, ele superaria 

mais uma marca: a de desenvolver três trabalhos na mesma temporada, em regiões bastante 

distantes uma da outra. Júnior conta que, além da Estrela do Luar de Sobral, recebeu o convite 

de um grupo infantil de São João do Jaguaribe (Junina Estrelinha) e da quadrilha Pé no Chão, 

do município de Apuiarés: 

Além desse convite da infantil e da Estrela do Luar, pela minha divisão de 

horários, de montagem, eu me arrisquei a montar um terceiro grupo. Foi aí 

quando a Pé no Chão de Apuiarés me convidou, daí então era aquela mesma 

questão de responsabilidade, eu tinha três grupos, todos os três estavam 

fazendo um investimento financeiro em cima de mim enquanto profissional, 

e eu tinha que me responsabilizar na montagem dos três trabalhos. Foi um 

processo muito doloroso, muito cansativo, mas que eu consegui vencer de 

novo. E aí de novo aquela ideia: ano após ano você vai se superando, as 

pessoas vão se surpreendendo e os convites vão aumentando. Então em 

2017, eu contabilizei eu acho que uns 12 a13 convites pra montar quadrilha, 

mas aí o Estrela eu me identifiquei muito, eu permanecei porque era um 

grupo no qual eu tinha visto um potencial e que eu poderia arriscar mais. Pé 

no Chão de Apuiarés eu não quis mesmo por questões pessoais, internas do 

grupo, com algumas coisas eu não me identifiquei, e a Estrelinha, que 

inclusive foi campeã cearense infantil no seu primeiro ano, não saiu em 2017 
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por questões mesmo financeiras lá do município e outras questões sociais, de 

violência, que eles decidiram dar uma parada, mas aí foi um ano pra mim 

muito bom porque, além de eu agora acumular título de campeão cearense 

como marcador, como coreógrafo de quadrilha adulta, eu agora também era 

campeão como coreógrafo de quadrilha infantil, então pra mim já estava de 

bom tamanho. (Júnior Costa, outubro de 2017, via WhatsApp). 

 

Ilustração 3: O percurso de Júnior Costa no São João de 2016 (São João do Jaguaribe/Apuiarés/Sobral) 

Imagem do Google Maps 

Adaptações: Thiago Silva de Castro 

 

Como conta, a relação com a quadrilha Estrela do Luar foi fortalecida, tendo seu 

contrato renovado por mais um ano no grupo. Em 2017, ele não permaneceu nos outros dois 

grupos em que atuou em 2016, mas acabou se comprometendo também com uma quadrilha de 

Fortaleza: 

2017 eu decidi, de fato, continuar montando o Estrela, e aí me veio um outro 

desafio, que foi montar uma quadrilha na capital, já que na capital eles têm 

um estilo completamente diferente do que eu penso de São João, mas eu 

escolhi um grupo que era mais temático, voltado pra linha do cangaço... Fiz 

o trabalho com eles, me surpreendi também, eles tiveram excelentes 

resultados, inclusive deixando muita gente se questionando como é que eu 

também conseguiria agora me adaptar a um estilo de quadrilha da capital... 

Então isso pra mim também foi uma questão de superação, de que agora eu 

já não tinha mais que ter medo de montar grupos no interior, grupos na 
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capital, grupos temáticos, grupos puxados pro tradicional, grupos com uma 

linha de pensamento mais moderno, contemporâneo e estilizado, e aí 2017 

foi isso. Eu já recebi, contabilizados, 18 convites para o ano de 2018, 

pessoas colocando altos valores de cachê, querendo valorizar o meu papel de 

profissional. (Júnior Costa, outubro de 2017, via WhatsApp). 

É evidente que a trajetória de Júnior Costa no cenário junino cearense tem suas 

peculiaridades. O grau de destaque alcançado por ele nesse contexto não chega a ser uma 

regra seguida por outros profissionais. Entretanto, cabe ressaltar que o apuro de sua expertise 

junina parece ter sido fruto não só do acumulo de um conhecimento já existente no meio, mas 

de suas habilidades na utilização desse saber. Ele parece ter se apropriado bem das técnicas 

necessárias para se fazer quadrilha junina no interior da realidade das competições 

quadrilheiras. Isso resultou em alto grau de sucesso e reconhecimento por parte de seus pares. 

Cabe destacar, entretanto, que Júnior não é o único profissional junino a transitar entre 

diferentes dimensões dessa realidade simbólica, produzindo trabalhos para diferentes grupos, 

sejam estes de localidades próximas ou distantes. Nesse sentido, percebe-se a expansão de um 

mercado profissional estimulado pela interação dos processos organizativos das quadrilhas 

juninas, além do estabelecimento e consolidação de técnicas artísticas consumidas por um 

público específico. Júnior fala sobre suas conquistas, superações e realizações dentro desse 

espaço simbólico, mas também aponta dificuldades e tensões enfrentadas ao longo desse 

processo, marcado por um trânsito entre diferentes grupos inseridos em uma realidade 

competitiva: 

Sempre me causou um estranhamento e medo essa ideia de muitos grupos 

me procurarem, pelo fato de eu estar fazendo um trabalho que, na minha 

concepção, era um trabalho simples, que não tinha nenhum interesse de ser 

melhor do que ninguém, apenas expressar a minha forma de ver o São João. 

Muitos relatavam que queriam que eu montasse o trabalho porque os meus 

trabalhos eram vitoriosos, sempre eram bons e todo mundo queria ganhar de 

um grupo tal, que sempre perdiam, ou que também queriam mostrar pras 

pessoas que seu grupo também poderia ter um coreógrafo de referência... 

Inclusive, eu perdi até amizades de pessoas que eram próximas a mim 

quando a gente trabalhava no mesmo grupo, e a partir do momento em que 

eu saí pra trabalhar em outros grupos e meus trabalhos começaram a se 

sobressair em cima do trabalho dessas pessoas, elas simplesmente criaram 

uma rivalidade comigo, passando a não ter mais essa relação de amizade, e 

aí é complicado porque você, de novo, tem que se reconstruir nessa condição 

de entender e aceitar o outro da forma que ele é e como ele se expressa. 

Como eu fazia trabalhos paralelos, sempre me vinha essa questão da 

cobrança de que é assim: “olha, a gente tá pagando o mesmo valor e aí a 

gente não quer, digamos, que o nosso trabalho seja avaliado de uma forma 

inferior ao outro trabalho que você está fazendo”... Mas como eu sempre 

procurei desenvolver trabalhos em regiões diferentes, em que as 

possibilidades fossem remotas desses grupos se encontrarem, eu sempre 

dizia: “A proposta lá é completamente diferente, aqui é uma outra proposta, 
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uma outra ideia” [...] porque as pessoas têm que compreender, e eu sempre 

deixo isso muito claro, que o que faz o trabalho ser bom não é somente as 

ideias do produtor, mas sim o corpo de dançarinos, que são os responsáveis 

por toda a parte da execução, então assim... Eu já fiz trabalhos, digamos, que 

de qualidade artística eram muito bons, mas o grupo de dançarinos não 

favorecia e esse trabalho tinha falhas, assim também como eu já fiz trabalhos 

artisticamente, digamos, apenas satisfatórios, mas que tinham uma grande 

repercussão porque o grupo de dançarinos era muito bom, então eles 

executavam de uma forma precisa tamanha que o simples acabava se 

tornando referência, entendeu? (Júnior Costa, outubro de 2017, via 

WhatsApp).  

Continuando seu raciocínio, Júnior diz que, apesar dos muitos ganhos e aprendizados 

advindos dessa relação itinerante dentro do movimento junino do estado do Ceará, nem tudo 

são flores. Para ele, assim como ocorre em qualquer outro espaço, conquistar reconhecimento 

nesse universo eleva as responsabilidades e pode estimular sentimentos negativos em outras 

pessoas em relação a quem se destaca. Ele considera isso uma consequência da lógica 

competitiva: 

Existe muita rivalidade das outras pessoas em relação à gente, por exemplo: 

eu já escutei muitos relatos de que os grupos estão se fortalecendo pra, 

digamos, derrubar os trabalhos que eu assino... E aí a minha ideia é outra. 

Quando eu chego em um grupo eu digo: “olha, nós temos que fazer um 

trabalho que seja melhor do que o nosso próprio do ano  anterior!”... A gente 

não pode fazer trabalho nosso pensando no trabalho de outra pessoa, e tem 

gente que tá fazendo isso, construindo seu trabalho em cima da minha 

proposta para que o da pessoa possa ser melhor e onde a pessoa veja que 

existem algumas falhas no meu trabalho pra que o dela possa superar... Tem 

um outro peso nessa questão, de jurados... Porque eles já chegam com essa 

ideia assim: “Ah! Esse trabalho que vem aí é de Júnior Costa, então a gente 

tem que estar muito atento a detalhes de falha, pra despontuar ou então a 

gente tem que estar atento, porque vem muitas surpresas que ele acaba 

transitando com essa ideia do que é legal na quadrilha junina, do que é 

permitido, do que é óbvio, pra coisas novas, pra pensamentos que a gente 

acha que não dá certo e acaba dando algum impacto”. Então tem esse lado 

bom e também esse lado ruim, porque, de uma certa forma, a gente acaba 

sendo mais pressionado, tanto pela comissão julgadora, como também pelos 

outros grupos. (Júnior Costa, outubro de 2017, via WhatsApp). 

 Percebe-se que há uma disputa material e simbólica entre os grupos e trabalhos, que 

acaba sendo estendida aos indivíduos. Quando se trata de um profissional que se especializa 

em determinada tarefa, a busca por se adquirir técnicas que consigam não apenas uma 

aproximação da qualidade de seu trabalho, mas uma superação dele, torna-se praticamente 

uma premissa para os grupos. Como se viu, a estratégia também pode ser uma tentativa de 

investir nas criações desse mesmo profissional, quando há uma busca por tentar cobrir os 

cachês desses indivíduos. Muitas vezes essa postura serve não apenas como um 

fortalecimento do próprio trabalho, mas também como uma tentativa expressa de, ao mesmo 
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tempo, enfraquecer o outro, quase sempre decodificado como um oponente nesse meio. Isso 

acontece não apenas com coreógrafos ou produtores artísticos, mas também com outros atores 

necessários ao meio, como músicos, por exemplo. Quanto maior o capital simbólico 

acumulado pelo indivíduo nessa esfera, mais aumenta o seu prestígio diante daqueles que a 

compõem. E como a busca por reconhecimento dentro da disputa se converteu em um valor, 

os grupos querem formar suas equipes sempre com aqueles que enxergam como os melhores. 

A seguir, dando continuidade a presente discussão, enfocando ainda na experiência do 

produtor artístico junino, apresento uma análise acerca da construção artística do chamado 

espetáculo junino, tendo por foco a montagem do trabalho da quadrilha Estrela do Luar para o 

São João de 2017. 

 

2.2 Chão de Estrelas, céu de Luar: construindo o espetáculo junino 
 

 As articulações para a quadrilha Estrela do Luar em 2017 iniciaram ainda em 2016, 

mais precisamente por volta do mês outubro. Após uma temporada considerada exitosa pela 

região de Sobral durante o São João daquele ano, a parceria entre a quadrilha e o produtor 

Júnior Costa foi considerada pelos membros do grupo essencial. Com uma proposta estética 

que tentava fundir elementos de uma cultura regional e reflexões subjetivas, frutos da 

criatividade, Júnior criou o espetáculo O fio cru do destino. Nele, abordava a produção e os 

usos da corda no cotidiano dos sertanejos nordestinos, mas a isso fundia uma concepção 

ancorada na fantasia, que tratava de questões como o destino. O trabalho trazia reflexões 

profundamente existenciais sobre as vivências humanas, nas quais a própria vida era 

percebida como um fio a ser seguido no decorrer da existência. Nisso, a própria corda, 

elemento de uso forte no cotidiano de muitos nordestinos era tratada como um símbolo desse 

fio do destino. A história se embasava em uma narrativa construída ao redor das vivências de 

pessoas em uma plantação de sisal, planta de onde se extrai a matéria prima para a confecção 

da corda. Nesse contexto, uma trama dramatizada – por meio de músicas, coreografias e 

encenações – ao longo da apresentação da quadrilha promovia o cruzamento de várias 

experiências e destinos, construindo situações inesperadas. 

 Esse trabalho foi bem aceito pelo público quadrilheiro, sobretudo pelas comissões 

julgadoras, pois demonstrou uma afinidade entre a quadrilha e o trabalho artístico de Júnior 

Costa. Em todas as apresentações que o grupo realizou durante os festejos juninos de 2016 ele 
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esteve no pódio, obtendo inclusive muitos primeiros lugares. Isso pareceu consolidar o 

trabalho da quadrilha, que vinha em uma crescente, conquistando seu espaço no São João da 

região de Sobral e no próprio estado do Ceará. Para muitas pessoas no meio quadrilheiro, a 

junção entre a quadrilha e o coreógrafo era forte e apontava uma parceria de sucesso, 

portanto, havia uma expectativa em  relação a sua consolidação para 2017. Foi por esse 

motivo que houve certa insistência dos membros da Estrela do Luar, sobretudo por parte da 

presidente Dalila Castro, para que ele permanecesse no grupo. 

 Inicialmente, não foi uma tarefa das mais fáceis. Ao que parecia, Júnior não estava 

interessado em assinar nenhum trabalho junino em 2017. Falava de desgaste com o 

movimento junino, mas também de cansaço, uma vez que em 2016 havia desenvolvido três 

trabalhos paralelos, em distantes regiões do estado, como já frisado, conciliando isso com seu 

trabalho como assistente social e sua faculdade de psicologia em Fortaleza. Ele demonstra 

uma fala militante em relação à manifestação junina, colocando-se como um representante da 

manifestação e de suas características típicas. Para ele, embora reconhecendo os êxitos que já 

conquistara na competição junina, a disputa e a priorização de uma busca por status nesse 

meio provocavam certa saturação e desentendimentos desnecessários. Parecia haver um 

conjunto de motivações que o faziam agir com dúvidas sobre sua permanência nesse universo, 

o que ele voltaria por vezes a repetir durante e após a temporada de 201716. 

 Apesar das resistências, após algumas insistências por parte de Dalila Castro, ele 

resolveu permanecer desenvolvendo o trabalho artístico da Estrela do Luar. O principal 

motivo para sua mudança de opinião, segundo ele, foi o fato de Dalila ter dito que a quadrilha 

estava dependendo dele, pois só sairia naquele ano se fosse com sua assinatura artística. Em 

2017, a quadrilha celebraria seu décimo quinto ano vivenciando o São João. Para ela e os 

demais membros do grupo, esse fato merecia ser celebrado com um projeto artístico marcante 

e, em sua concepção, isso só poderia ser concretizado com a permanência de Júnior Costa na 

produção artística do grupo, em função de seu currículo e do sucesso que sua pareceria com a 

Estrela havia feito no ano anterior. Ele permaneceu, porém, houve alterações em alguns 

aspectos. O grupo necessitava de um maior acompanhamento do produtor em comparação ao 

ano anterior, quando ele só podia estar em Sobral uma vez por mês, em virtude de suas 

atividades profissionais e estudantis, bem como das outras quadrilhas que estava montando. 

                                                             
16 Em 2017, durante uma das apresentações mais importantes da quadrilha Estrela do Luar, na final do 

campeonato estadual Ceará Junino, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Júnior chegou a anunciar sua 

saída do São João cearense. 
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Para 2017, ele acordou uma maior presença nos processos de montagem do grupo, o que 

significou um aumento significativo de seu cachê, pois além de um maior número de dias com 

a quadrilha, também necessitava de uma ajuda de custo para se transportar de sua cidade – 

Tabuleiro do Norte – até Sobral, percurso que ele normalmente fazia em seu próprio veículo. 

Apesar do aumento significativo no orçamento da quadrilha, a diretoria optou pela 

permanência de Júnior, considerando a experiência exitosa do ano anterior. Júnior conta que a 

experiência de fazer o trabalho da Estrela do Luar em 2017 foi especial, mas também um 

pouco tensa, diante das expectativas que as pessoas estavam colocando em cima dele: 

Em relação ao trabalho do Estrela do Luar 2017, digamos que foi algo 

especial na minha carreira de produtor artístico junino. Primeiro porque o 

grupo se identificou com meu trabalho no ano anterior, aí reforçaram esse 

convite pra que eu fosse responsável por estar fazendo um trabalho de 

importância para o grupo, já que seriam os 15 anos de trabalho, os 15 de 

quadrilha junina de um grupo muito sólido. Aí essa responsabilidade, eu 

peguei ela de uma forma tensa, mas também confiante. Tensa porque gente 

nova estava entrando no grupo, já que em 2016 o grupo havia tido uma boa 

aceitação, e que agora eram os 15 anos, algumas pessoas estavam retornando 

e estavam colocando muita fé perante o trabalho do coreógrafo. E tranquilo 

porque eu já tinha passado por esse momento de tensão, de conhecer como o 

grupo trabalha, de saber como me adaptar nas relações do grupo, e aí pra 

mim já estava tranquilo. (Júnior Costa, outubro de 2017, via WhatsApp). 

  Júnior tem um modo que considero peculiar de desenvolver seus trabalhos. Em geral, 

o espetáculo se constrói no próprio processo vivido. Diferente do que costuma ocorrer em 

outros processos artísticos, como nas escolas de samba, ele costuma desenvolver o corpo do 

espetáculo paralelamente às montagens. Enquanto nas escolas de samba, em geral, os 

carnavalescos realizam uma pesquisa prévia, constroem um texto e, com base nele, 

desenvolvem uma narrativa que será posta em prática apenas após esse processo – no desfile –

, método que também costuma ser usado por quadrilhas juninas, ele segue um outro caminho. 

Em 2016, por exemplo, quando conversou com a coordenação sobre sua proposta, Júnior 

apresentou algumas ideias temáticas iniciais para debate e escolha por parte desse grupo de 

pessoas. Sobre a proposta escolhida, a única coisa que se soube é que o tema teria um caráter 

regionalista e versaria sobre o elemento corda. O link traçado entre esse elemento cultural e o 

imaginário popular sobre um fio subjetivo que representaria o destino, ou seja, o lado 

existencialista do tema, só se desenvolveu aos poucos, à medida em que Júnior foi escolhendo 

músicas para compor o repertório musical e conversando com as pessoas a respeito do 

trabalho. Cabe dizer que a pesquisa também se realizou durante esse percurso. Até as 

primeiras apresentações da quadrilha, quando esta enfim estava completamente montada – 

com seus elementos visuais, sonoros, teatrais e plásticos estruturados e conversando entre si – 
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o real conteúdo da produção ainda parecia uma incógnita para os demais participantes da 

quadrilha. Entretanto, Júnior sempre faz questão de tratar esse caminho até a construção do 

produto artístico final como um trabalho conjunto, no qual sua principal função, além de 

inserir ideias e realizar pesquisa, é a de coordenador. O texto (sinopse), que nas escolas de 

samba costuma ser o princípio de tudo, no modelo de trabalho adotado por Júnior Costa, é um 

resultado do processo de construção artística. Só é escrito ao final. 

 Esse aspecto é interessante porque parece trazer uma maior liberdade aos processos 

criativos, que ganham forma à medida em que se dão as interações entre os que compõem o 

grupo. Há algo de arriscado nesse processo, pois a ideia de controle que se tem quando se 

elabora um roteiro inexiste, não  podendo contar com o conforto das linhas escritas. 

Entretanto, as possibilidades se alargam, podendo dar forma ao inesperado. Esse modo de 

construção artística me remete a algo discutido por Adélia Nicolete (2005) em seu trabalho 

sobre o que chama de dramaturgia em processo colaborativo. Embora cite que esse tipo de 

construção cênica se caracteriza por uma criação coletiva do espetáculo, onde todos os 

membros do grupo atuariam na construção de todos os seus elementos – o que na quadrilha, 

obviamente, não acontece –, ela aponta que essa criação coletiva pode assumir características 

específicas em cada grupo ou produção, que variaria conforme suas necessidades e 

características particulares. Nesse caso, a premissa de que em tais procedimentos todos fariam 

tudo merece ser relativizada. No caso da quadrilha junina, observa-se a necessidade de 

pessoas específicas conduzindo os processos, dentro dos quais cada indivíduo colabora 

fazendo o que estaria habilitado. Nesse contexto, o produtor artístico teria a habilidade de 

criar e sistematizar a produção que, embora esteja impregnada de ideias suas, só ganha forma 

com a ação coletiva, como o próprio Júnior já enfatizou em outro momento. Mas o que 

gostaria era de fazer uma comparação entre essa perspectiva processual de criação 

dramatúrgica com o trabalho de produção artística implantado por Júnior na Estrela do Luar. 

Ao discorrer sobre grupos teatrais ancorados nesse tipo de construção a partir da década de 

1970, Nicolete (2005, p.19) discorre: 

Havia grupos que começavam com improvisações em torno de alguma 

inquietação ou ideia. Da reflexão sobre o conjunto de situações ou cenas 

improvisadas, chegava-se a um tema e, em torno dele, realizava-se uma 

pesquisa detalhada que iria alimentar a construção do espetáculo. 

(NICOLETE, 2005,p.19). 

 Mais adiante, ao refletir sobre as experiências, narradas em livro, do diretor Santiago 

García, do grupo colombiano La Candelaria, mais especificamente sobre a montagem de um 
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espetáculo chamado Guardalupe, a autora discorre sobre a construção do tema nesse tipo de 

trabalho, o que também creio valer a pena comparar com o processo de construção artística de 

um espetáculo junino como as produções de Júnior na Estrela. O diretor citado precisou de 

quase um ano de trabalho para consolidar a temática que daria o sentido básico do espetáculo, 

muito embora a construção deste já tivesse iniciado baseada em hipóteses muito gerais sobre 

o que viria ser a produção, frutos de experiências e inquietações anteriores sobre questões 

pouco definidas, embora ancoradas em temáticas vivenciadas, conta. Conforme Nicolete 

(2005,p.20): 

A pesquisa, então, passava a alimentar improvisações e, ao longo dos 

ensaios, uma estrutura dramatúrgica e cênica ia sendo elaborada. O texto 

nascia, muitas vezes, da conjunção entre cenas, pesquisa e ensaios – 

conjunção feita em grupo ou por alguém ou alguma equipe responsável [...]. 

(NICOLETE, 2005, p.20). 

 Talvez não seja possível afirmar que o trabalho de Júnior na quadrilha Estrela do Luar 

se pautasse em improvisações. No momento de estruturação de processos cênicos, havia 

aspectos nos quais os performers tinham certa liberdade. Seus estilos de fazer eram 

respeitados e, em determinados momentos, estes ficavam livres até para criar suas ações. No 

entanto, em linhas gerais, havia sempre uma sequência narrativa construída que servia para 

gerenciar a totalidade dessas criações, trazida aos indivíduos por Júnior. Mas a perspectiva era 

sempre experimental, tanto é que, ao longo do processo de montagem das coreografias e 

encenações, ele modificava frequentemente alguns elementos, sempre procurando a forma 

final mais adequada. E era exatamente a partir desses processos criativos, ao longo de um 

período que durava em média seis meses (processo dos ensaios), que as ideias iniciais 

ganhavam forma, estruturando uma temática com mais consistência que as ideias iniciais. A 

partir destas e da costura entre o que se produzia separadamente nesse período é que o 

espetáculo enquanto tal se formava, “[...] o processo é tão ou mais importante que o resultado 

[...]” (NICOLETE, 2005, p.20). 

 Essa linha de trabalho, já adotada em 2016 na Estrela, voltou a ser posta em prática em 

2017. Dessa vez, porém, o desenvolvimento do tema que consolidaria o espetáculo seguiria 

um rumo diferente do ano anterior. Porque naquele São João a quadrilha partia de um 

elemento muito concreto – a corda, enquanto instrumento de uso cotidiano – para o mundo da 

subjetividade artística. Dessa vez, a construção temática seria distinta, pois deveria se remeter 

aos 15 anos da trajetória da quadrilha Estrela do Luar nas festas juninas, algo muito próprio, 

muito ligado à própria história do grupo. Entretanto, para que funcionasse a nível de 
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linguagem artística, teria que dialogar com outros elementos – subjetivos e concretos – que 

melhor se comunicassem com o público em geral, sobretudo com as comissões julgadoras, 

avaliadoras dos trabalhos das quadrilhas. Nesse caso, o produtor precisou mergulhar em sua 

imaginação, fazendo costuras entre elementos subjetivos diversos para a composição do 

espetáculo Chão de Estrelas, Céu de Luar, apresentado pela quadrilha ao longos dos meses de 

junho e julho de 2017 em várias cidades do Ceará. Aqui também, talvez até mais que em 

2016, essa proposta se estruturou durante o processo de construção. Desde o dia em que a 

escolha e o debate sobre as ideias do tema se deram, em meados de outubro do ano anterior, 

até as vésperas da primeira apresentação no circuito competitivo de 2017, a maioria das 

pessoas ainda não tinha uma compreensão concreta a respeito do que a montagem trataria. 

Isso porque ela se estruturou processualmente, sendo a própria sinopse explicativa do tema 

escrita já no mês de junho, quando Júnior considerou que o trabalho finalmente se encontrava 

pronto. Ele conta que esse trabalho foi diferente de tudo que ele costumava fazer, pois não 

estava relacionado a aspectos históricos da sociedade brasileira: 

Como eram 15 anos, eu não queria fazer um tema histórico, que é mais a 

minha linha de pesquisa e de fazer São João, eu não queria mais pegar 

qualquer ideia que fosse do passado histórico ou da construção do nosso 

Estado – que eu também gosto de trabalhar nisso – e transformar no tema, eu 

queria algo que fosse mesmo peculiar ao grupo, queria algo que fosse mais 

inédito, que ninguém tivesse feito, aí eu fui pro lado da subjetividade... Eu 

sentei com a diretoria e disse: olhe, a gente pode fazer um tema aqui 

histórico, abordar uma pesquisa de elementos ou de períodos da nossa 

própria história, do município de Sobral ou do estado do Ceará, ou aí eu 

posso partir pra esse lado da subjetividade, através do próprio nome da 

quadrilha, dessa trajetória de 15 anos, eu criar aqui uma concepção artística e 

a gente transformar isso em São João... Aí a diretoria me deixou muito 

aberto, muito livre, mas gostaram dessa ideia da gente trabalhar com o 

subjetivo, dando vida, construindo algo real que viesse do imaginário, e aí 

começou essa minha questão mesmo de buscar... “O que é que eu vou 

fazer?”, “Será que eu vou pegar recortes de cada ano que já passou e trazer 

pra esse ano?”, “Será que eu vou costurar o repertório com uma música de 

cada ano que marcou o grupo?”... (Júnior Costa, outubro de 2017, via 

WhatsApp). 

 Percebe-se na fala do produtor uma necessidade de diferenciar-se. Não se tratava 

apenas de mais um trabalho a ser realizado. Havia uma aposta, uma expectativa tanto por 

parte dele quanto da diretoria da quadrilha. Por um lado, os membros da quadrilha 

consideravam aquele um ano importante, que deveria ficar marcado na história do grupo. E, 

para ele, esse trabalho aparecia como mais um desafio, pois saía de uma espécie de lugar 

comum em que se encontrava em relação aos seus trabalhos. Júnior costuma ser lembrado por 

desenvolver temas históricos, com um apelo regionalista intenso, o que costuma ser 
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frequentemente relacionado a um perfil genericamente identificado com as quadrilhas juninas 

do interior cearense, estilo que – diga-se de passagem – ele costuma defender e levantar 

bandeira. O tema da Estrela do Luar em 2017 promovia uma quebra nesse padrão, pois exigia, 

mais que qualquer outra coisa, uma viagem ancorada no mundo da fantasia, abusando de 

licenças poéticas e ousando nas criações fantásticas, sem economizar no uso da subjetividade. 

Esse modelo criativo é frequentemente relacionado aos grupos da capital, em especial os de 

maior renome, que costumam possuir um grau de espetacularização várias vezes maior que o 

das quadrilhas de outros territórios cearenses. Como ainda será visto neste trabalho, há uma 

tensão entre esses dois universos, que provoca disputas e uma espécie de divisão simbólica. 

Por esse motivo, a criação desse espetáculo junino parecia tão desafiadora para Júnior, pois 

mexia diretamente em questões conceituais caras para ele. Como adentrar um espaço 

simbólico que vejo de forma crítica, sem perder aquilo que considero essencial dentro das 

concepções que defendo? Esse parecia um dilema vivido por ele. Para além disso, havia o 

desconhecido, bastante temido por quem já possui uma estabilidade dentro de qualquer 

realidade. Uma vez adentrado esse espaço, como se portaria? Qual seria o resultado? O que 

fazer? Como proceder? 

E aí eu fui colocando o nome da quadrilha no papel, fui brincando, até 

que me veio a ideia de que o nome da quadrilha é Estrela do Luar... 

Então “Estrela” está muito mais relacionado pra figura do feminino e 

o “Luar” pra figura do masculino, aí eu fui criando essa ideia de casar 

Estrela e Luar, que aí foi uma metáfora, essa ideia do casar a Estrela 

com o Luar, veio a história dos noivos... Mas eu precisava de algo 

mais concreto, aí como eu pensei nos 15 anos da quadrilha, busquei 

assistir todos os vídeos de cada ano que eu consegui na internet, ouvir 

repertório, ver figurino, casamento, como era o estilo das coreografias, 

e eu fui vendo que isso meio que era uma trajetória, uma construção... 

Saía de um ano, ia pra outro, ia construindo novas ideias, novos 

pensamentos, e aí me veio o estalo da questão da estrada, do caminho, 

de que cada um de nós constrói sua própria estrada, segue seu próprio 

caminho, sai de um lugar e chega no outro, e eu fui casando isso com 

a ideia da Estrela e do Luar, fui criando imagens aqui na minha mente, 

aí a ideia foi se construindo... (Júnior Costa, outubro de 2017, via 

WhatsApp). 

 A proposta resultou em um trabalho artístico muito ancorado no lúdico, mas marcado 

pela dramaticidade. A quadrilha, em sua apresentação, contava basicamente a história de 

Estrela e Luar, protagonizados pelo casal de noivos da quadrilha. Era ao redor da história 

desse casal, que se encontrava após 15 anos para viverem um amor que tivera sido 

interrompido, ainda na infância, por uma espécie de maldição lançada pelo ser místico 

Guardião das Porteiras. Tudo isso se esclarecia ainda nos primeiros minutos da apresentação, 
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durante o casamento. No contexto das quadrilhas juninas competitivas do Ceará, o casamento 

é um elemento obrigatório, considerado pelo padrão de julgamento como um item de 

tradicionalidade. Considera-se que a própria quadrilha é dançada em homenagem aos noivos, 

que devem obrigatoriamente passar pelo ritual do enlace matrimonial – conduzido por um 

padre e um juiz. Após o casamento, os casais dançam para celebrar essa união. No Ceará, o 

casamento consiste basicamente em uma encenação de até 10 minutos, onde, além de 

dramatizar esse ritual, a quadrilha aproveita para realizar uma espécie de introdução direta no 

tema abordado. Até que o casamento ocorra, essa ideia costuma estar apenas subentendida nas 

músicas e coreografias de abertura.  

No espetáculo junino da Estrela do Luar em 2017 o casamento constituiu-se como 

fundamental, pois era nele em que havia toda uma sintetização da história de Estrela e Luar, 

que após se casarem, utilizam uma chave – espécie de amuleto – dada pelo Guardião das 

Porteiras na infância, evitando que o pai da noiva falecesse no dia de seu casamento. Este fora 

um homem abastado e muito impiedoso com seus semelhantes, tendo impedido o namoro de 

sua filha com Luar no passado por causa se sua condição social desprivilegiada, entretanto se 

arrependera, permitindo o casamento após 15 anos de separação e passando a fazer bondades, 

depois de descobrir que estava com os dias contados. Este cai completamente desfalecido 

após o casamento de sua filha Estrela com Luar. A utilização dessa chave/amuleto por um dos 

dois tinha o poder de alterar o destino, mas a condição era a de que, uma vez realizado o 

pedido, o casal voltaria a se separar por mais 15 anos. Após o uso da chave, o pai da noiva 

volta à vida, mas o Guardião das Porteiras reaparece para cobrar o cumprimento da nova 

profecia. Desconsolados, eles pedem para que este conceda ao menos a possibilidade de 

comemorar a festa do casamento, que fossem separados apenas depois do anoitecer, quando a 

festa chegasse ao fim. Toda a apresentação da quadrilha simboliza essa comemoração, sendo 

o final exatamente a encenação dessa separação. Assim inicia a encenação do casamento da 

quadrilha Estrela do Luar, com seguinte diálogo: 

Luar: No meio do caminho, tinha uma pedra, tinha uma pedra no 

meio do caminho... Ainda a colecionar pedras? 

Estrela: E você declamando poesias de Drummont... 

Luar: Não basta as pedras que encontramos em nossos caminhos? 

Estrela: E outra vez estamos juntos! Lembro muito bem quando você 

me trocou por aquela bendita! 

Luar: Garanto que não foi pior do que aquela vez em que seus pais 

foram para outra cidade só pra nos separar. Claro! Eu era filho de 

agricultor! E o seu pai... O médico da cidade! 

Estrela: Nem sempre na vida temos escolha. Às vezes, outros 

escolhem por nós. Eu ainda era uma criança! 
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Luar: Eu sei, mas o importante é que agora podemos ficar juntos. 

Estrela: Lembrei-me agora do que nos disse aquele senhor... 

Estrela e Luar: Ah, não! Aquele senhor! 

(Começam a recordar) 

Luar: Tínhamos apenas 12 anos... 

Estrela: eu mal tinha minhas curvas ainda! 

Luar: E eu só queria um beijo teu! 

Estrela: E eu quase beijo, né? Só que quando acabei de atravessar o 

riacho, apareceu! 

Guardião das porteiras: Eu sou o guardião das porteiras. Eu nunca 

invadi o caminho de ninguém! Nunca precisei usar o passadiço da 

vida alheia para encurtar caminhos! E vocês o que fazem? Invadem o 

meu caminho! Brincam com a fronteira da vida e da morte! 

Estrela e Luar: Onde nós erramos? 

Guardião das Porteiras: Com tanta árvore aqui, selaram o amor de 

vocês justamente na minha árvore? 

Estrela: Mas foi só um coraçãozinho com os nossos nomes! 

Guardião das Porteiras: E o desenho? 

Luar: Símbolo do nosso amor! Uma simples estrela em uma noite de 

luar. 

Guardião das Porteiras: Uma Estrela e uma noite de Luar! Assim 

percorrerão os caminhos de vocês por longos 15 anos! Carregarão a 

chave que abre o passado para mudar o futuro, até que se encontrem 

novamente numa encruzilhada, sob o forte brilho de uma lua cheia. 

(Transcrição da cena inicial do casamento da quadrilha Estrela do 

Luar 2017) 

Assim se constitui o enredo que origina o espetáculo junino da quadrilha Estrela do 

Luar 2017. Com base em uma história completamente fictícia, Júnior, juntamente com os 

membros da quadrilha, passa a desenvolver uma narrativa de cunho épico, influenciada por 

histórias literárias, sobretudo aquelas que se ligam ao estilo Armorial, movimento criado por 

Ariano Suassuna, cuja base parece ser uma mistura de elementos do folclore tipicamente 

nordestino, em especial pernambucano, e referências líricas de um folclore europeu, baseado 

em histórias fantásticas, e onde a presença de seres místicos são comuns. A história é 

ambientada em um contexto também ficcional, porém com características rurais, que nos 

remetem a um povoado interiorano do Nordeste do Brasil, nos quais as diferenças de classe 

são percebidas inclusive nos personagens principais da história. A noiva era filha de um 

homem rico, o noivo proveniente de uma família pobre de agricultores. Os núcleos da história 

se revezam entre esses dois polos. 
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Foto2: Estrela e Luar (Marcos e Kamila) no rito do casamento  
Fonte: arquivo do grupo. 

 

 

Foto 3: Guardião das Porteiras, interpretado por Valdemir Furtuna. 

Fonte: arquivo do grupo. 

 

 Ao idealizar essa história, a partir de uma brincadeira com o próprio nome da 

quadrilha – Estrela do Luar –, o produtor artístico afirma que precisava de algo que pudesse 

dar concretude a essa ficção, promovendo uma comunicação com o público. Nesse momento, 

ele parece reeditar algo que fora marcante em seu trabalho no ano anterior na quadrilha: a 
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ideia de destino. Ao se assistir atentamente um vídeo dos dois espetáculos (2016 e 2017) têm-

se a impressão de que eles se comunicam intuitivamente, como se um completasse o outro, 

dando a ideia de continuidade. Apesar de tratarem de temas bastante diversos entre si, tem-se 

a impressão que a ideia existencialista de destino costura as duas narrativas. Entretanto, no 

espetáculo junino de 2016 ela aparecia concentrada no elemento da corda, questão central do 

trabalho artístico apresentado, quando tal elemento era simbolicamente comparado a um fio 

que tece e une as existências humanas. Já em 2017, a questão do destino parece condensada 

na figura das estradas. Essa construção permeia todo o espetáculo, dando a entender que esses 

símbolos representam a caminhada traçada por cada pessoa, que pode leva-las por caminhos 

diversos e inesperados, conduzindo-as a um destino que pode tanto unir quanto separar. A 

estrada enquanto elemento simbólico, que possui altos e baixos, curvas, declives e 

encruzilhadas, faria uma referência à própria trajetória da quadrilha Estrela do Luar ao longo 

de seus quinze anos, tanto é que a quadrilha dançava entre placas indicatórias em forma de 

pergaminhos, que faziam referência a cada um dos seus 15 anos. Nesse sentido, Estrela e luar, 

personagens centrais da trama, que sintetizavam em seus próprios nomes a existência da 

quadrilha, tinham seus movimentos de junção e separação interpretados a partir da lógica de 

que seguiam seus próprios e tortuosos caminhos. Júnior fala sobre essa construção: 

O casamento da Estrela e do Luar, a estrada construída de cada um... Fui 

brincando com a estrada, dos passadiços, das encruzilhadas, dos 

desencontros, das curvas... E aí eu não queria que fosse uma coisa muito 

óbvia, de que tudo termina muito bem, tudo termina muito alegre, apesar de 

eu defender que São João é alegria porque a quadrilha, no senso comum e no 

próprio entendimento histórico, é a comemoração de um casamento, mas 

como existe hoje em dia essa questão da espetacularização, do drama, do 

teatro, da concepção artística, eu iniciei uma história de uma forma que eu já 

pudesse prever que o final seria de separação, como a própria história e a 

própria estrada remete... O final pode ser a morte ou o final pode ser uma 

outra tentativa, ou o final pode ser uma separação, mas logo em seguida vem 

uma junção, e aí foi tudo muito subjetivo e a gente foi dando vida. (Júnior 

Costa, outubro de 2017, via WhatsApp). 

 A quadrilha – para ser considerada quadrilha – precisa ser um espetáculo dançado. 

Assim sendo, durante a maior parte do tempo em que o grupo ocupa a arena em que se 

apresenta – conhecida como arraiá – ele estará dançando uma sequência de cerca de 15 

músicas, em média. Entretanto, dentro dessa sequência, alguns momentos não são exatamente 

dançados, mas encenados, sendo assim, a quadrilha consiste em um espetáculo que congrega, 

além da dança, o teatro e a música. Corporalmente, muitos sentidos são acionados para a 

composição cênica da apresentação, mas a visão e a audição parecem ser os mais 

significativos na montagem desse conjunto artístico. Isso não é exclusividade dos espetáculos 
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juninos, pois também se verifica em outras manifestações culturais espetacularizadas, como o 

próprio desfile das escolas de samba cariocas. Conforme Maria Laura Viveiros de Castro 

Cavalcanti (2002, p.49-50.): 

As escolas desfilam no sambódromo, cuja pista de 700 metros é ladeada 

pelas arquibancadas. No desfile, cada escola deve percorrer essa pista em 80 

minutos, narrando o enredo através de simultâneas linguagens expressivas, 

como o “visual” – as fantasias coloridas e os expressivos carros alegóricos – 

e com o “samba” – o canto do “puxador” acompanhado do canto coral de 

toda a escola e da bateria. O movimento dançado das alas, grupos com 

fantasias alusivas a temas específicos do enredo, conduz a evolução linear. 

Os carros alegóricos pontuam esse alinhamento, elaborando os principais 

tópicos do enredo. A dança ritmada e coletiva dos corpos conduz a escola 

em movimento linear, integrando o “visual” ao samba, unindo as dimensões 

festiva e espetaculares do desfile. (CAVALCANTI, 2002, p.49-50). 

 Uma das diferenças da apresentação de uma quadrilha junina para o desfile de uma 

escola de samba é a ausência da linearidade no movimento da quadrilha. Esta dança em um 

espaço fixo, que não permite sua progressão, fazendo com que os casais que se movem o 

façam apenas dentro dos limites do retângulo traçado. Entretanto, assim como a escola, como 

si viu, o grupo junino também apresenta uma narrativa que ensaia uma linearidade, o que 

transcende o espaço que lhe é imposto, que o limita a uma fixidez conjuntural. Move-se, mas 

apenas nos limites estabelecidos. Essa narrativa, porém, enquanto espetáculo, assim como no 

carnaval, se constitui da integração do visual e do auditivo. Ao logo dos trinta e cinco 

minutos, a quadrilha deve apresentar seu tema através dos passos e coreografias executadas 

com sincronia em cima de músicas que se remetam a essa proposta, com os performers 

usando indumentárias cujos elementos remetam a tal temática e estruturas cenográficas que 

componham a ideia narrada. É no movimento dos corpos em interação com os elementos 

cênicos, na maior parte do tempo, que acontece a fusão entre o que se vê e o que se ouve. Ela 

une o conjunto visual composto principalmente pelos figurinos e cenários com as músicas que 

costuram a narrativa cênica – executadas pelo grupo musical – que devem ser cantadas 

animada e harmonicamente apresentadas pelos componentes.  
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Foto 4: Componentes da quadrilha em movimento cênico sincronizado, com figurino mais simples, em 

coreografia de abertura 

Fonte: acervo do grupo. 
 

 

Foto 5: Conjunto de dançarinos executando uma coreografia de evolução, com figurino mais luxuoso, com 

cenário compondo o visual ao fundo. 

Fonte: acervo do grupo. 
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Do ponto de vista do espetáculo, a quadrilha deve trabalhar bem a composição do 

visual e do musical, intermediados diretamente pela dança e por algumas encenações. Desse 

modo, assim como nas escolas de samba, na quadrilha, “Visão e audição estão aqui 

intimamente conectadas; a dança e o canto coletivos e ritmados expressam sua intensa 

associação na criação de um contexto em que, quem dança e canta, também vê e é visto.”  

(CAVALCANTI, 2002, p.50). A sincronia do dançar – vista e apreciada pelo espectador e 

pela comissão julgadora – somada à animação (que consiste em um canto contínuo e 

expressivo dos componentes, junto ao grupo musical) e ao conjunto visual formado pela 

totalidade do conjunto é que determinam o sucesso ou o fracasso de um espetáculo junino. 

Tudo isso se concentra no campo da visão e da audição.  

A quadrilha, em 2017, utilizou um cenário grandioso para seus padrões até então. 

Além de várias escadas móveis, haviam painéis fixos nos fundos do espaço cênico, para dar 

sempre uma ideia de ambientação permanente ao espetáculo. Essas escadas e esses painéis 

levaram meses até que ficassem completamente prontos. Foram utilizadas grandes 

quantidades de ferro, madeira e tecido para a montagem dessa estrutura. Apesar da 

colaboração dos próprios componentes, que dedicavam o tempo que podiam à construção 

desse cenário, ele exigiu o trabalho de profissionais acostumados a trabalhar com ferro, 

marceneiros e pintores. Estima-se que o gasto foi de quase R$ 10.000,00 apenas nesse setor. 

O resultado estético, porém, foi impactante, pois o conjunto artístico do trabalho preenchia de 

modo muito completo o espaço destinado à exibição do espetáculo, comunicando-se 

precisamente com a proposta temática construída. Júnior diz: 

O cenário eu pensei basicamente em estradas, porque eram muitas pessoas 

dançando, aí cada um ia construindo a sua estrada, por isso que tinham 

várias alternativas, o próprio cenário iniciava em uma ideia de dia e 

finalizava em uma ideia de noite, porque isso também é uma transição... Nós 

também fomos fazendo uma analogia dos anos passados da quadrilha com 

placas indicatórias dessa própria estrada que estava sendo construída, 

entendeu? Então, aos poucos, aquela estrada dos 15 anos de 2017 vinha 

ganhando forma com os caminhos que o grupo já tinha percorrido nos anos 

anteriores, e aí foi... Fluiu... (Júnior Costa, outubro de 2017, via 

WhatsApp). 

 As estradas e a ideia de transição estavam presentes em todas as composições 

artísticas. As escadas utilizadas estavam customizadas com desenhos de caminhos e curvas. 

Em determinados momentos, os indivíduos encenavam passagens por cima delas, indicando 

um percurso de altos e baixos. O restante do cenário fixo, que na maior parte do tempo 

representava uma paisagem diurna, em um determinado momento virava, dando uma ideia de 
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noite, o que indicava o final da festa e a proximidade da separação dos caminhos de Estrela e 

Luar por mais 15 anos. As próprias coreografias dançadas, em determinados momentos, 

representavam caminhos, em desenhos lineares e com curvas. Ao fundo, também fixa, havia 

uma rampa pintada para parecer uma estrada de terra, de onde surgia parte dos personagens ao 

longo da apresentação. Tanto no momento de abertura quanto na despedida da quadrilha, os 

participantes manipulavam pedaços de tecidos que, ao serem juntados, formavam caminhos. 

Inicialmente, as pessoas enroladas com o verso desses mesmos tecidos representavam pedras. 

 

 

 

 

 

 

       

 

Foto 6: paisagem diurna do Cenário da Estrela do Luar em 2017. Início da Apresentação 

Fonte: Acervo do grupo 
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; 

Foto 7: Ideia de noite, com lua cheia ao fundo. Desfile da rainha. 

Fonte: Acervo do grupo 

 

 
Foto 8: Dançarinos movendo a estrada formada com tecidos. 

Fonte: Acervo do grupo. 
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 Um dos pontos de destaque do trabalho, para além da estética visual do espetáculo, 

certamente foi o repertório. Extremamente regionalista, formado por músicas compostas e 

interpretadas principalmente por artistas nordestinos renomados (Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, 

Geraldo Azevedo, Dominguinhos, entre muitos outros), com algumas composições autorais, 

as canções falavam basicamente de questões que se referiam a caminhos, estradas e destino, 

promovendo reflexões existenciais. Marcado por melodias e letras alegres em alguns 

momentos e por composições mais intimistas em outros, o repertório oscilava entre uma 

leveza nos momentos mais dançados e uma dramaticidade mais densa em situações que 

exigiam mais encenação. Uma das mais emblemáticas é a música Amar quem eu já amei, 

interpretada por diversos artistas, mas que ficou imortalizada na voz da cantora cearense 

Amelinha na década de 1980. A canção diz: 

Seu moço, eu venho de longe 

Não sei onde vou chegar 

Não tenho medo de seguir,  

Mas tenho medo de voltar... 

 

Plantar, plantar porque homem sou 

Plantar, colher para quem não plantou 

Amar, amar quem nunca me amou 

Ser mais escravo do que hoje sou 

 

Quando a ida não é boa 

A volta não pode prestar 

Não tenho medo de seguir,  

Mas tenho medo de voltar 

 

Acreditar no que acreditei 

E trabalhar pra quem trabalhei 

Amar, amar quem eu já amei 

Passar caminhos que já passei... 

 

Outra que fez muito sucesso ao longo das exibições da quadrilha, por possuir um 

refrão forte e muito conhecido, foi a música Andança, cuja versão mais conhecida é na 

verdade um samba, mas que foi adaptada ao contexto junino para ser uma das canções iniciais 

do espetáculo, interpretada pelos componentes ainda antes do começo da contagem tempo de 

julgamento da quadrilha. Ela diz:  

Vi, tanta areia andei 

Na lua cheia eu sei 

Uma saudade imensa 

Vagando em verso eu vim 

Vestido de cetim 
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Na mão direita rosas, 

Vou levar 

 

Olha a lua mansa (me leva amor) 

Ao se derramar 

Ao luar descansa 

Meu caminhar (amor) 

Meu olhar em festa (me leva amor) 

Se fez feliz 

Lembrando a seresta 

Que um dia eu fiz (por onde for, quero ser seu par) 

 

Já me fiz a guerra (me leva amor) 

Por não saber 

Que esta terra encerra 

Meu bem-querer (amor) 

E jamais termina 

Meu caminhar (me leva amor) 

Só o amor me ensina 

Onde vou chegar (por onde for quero ser seu par) 
 

As músicas promoviam uma identificação entre o grupo e o público, por remeterem a 

questões consideradas comuns a todos os indivíduos, bem como por serem conhecidas. De 

todo modo, como conta Júnior, elas costuravam e reforçavam a subjetividade proposta pelo 

tema, o que também aparecia constantemente reforçado nas coreografias: 

O repertório foi todo construído em cima de canções que nos remetessem à 

questão da saudade, da separação, canções antigas que de fato representam o 

São João, além de composições autorais do Thiago de Castro, que são as 

canções carros-chefes, que eu falo, que são as que falam, focam diretamente 

no tema, porque que a gente também coloca essas músicas pra dar uma 

alusão de que o grupo também canta a sua própria história, e aí eu gosto 

muito de utilizar autores de renome, que tenham canções emblemáticas, que 

nos fazem ainda pensar no São João mais autêntico, mais nosso, mais de 

raiz. As coreografias são todas embasadas dentro dos  passos tradicionais e 

da essência do que é quadrilha junina no meu entendimento, além disso eu 

acrescento essas criações que se remetem ao tema, como esse ano tinha 

muito a questão das coreografias de desenhos em filas, às vezes tortuosas, às 

vezes geograficamente corretas, porque era simbolizando as estradas retas, 

as estradas com curvas, as estradas que se separam, e daí por diante. (Júnior 

Costa, outubro de 2017, via WhatsApp). 

 O produtor volta a trazer à cena seu dilema entre uma determinada essência da 

quadrilha junina e suas transformações. No repertório, mescla canções bastante conhecidas do 

cancioneiro popular nordestino, como a clássica Frevo Mulher, de Zé Ramalho, e Orélia, de 

Luiz Gonzaga, com canções autorais, compostas por membros do grupo. Estas, por buscarem 

fazer uma alusão às especificidades da construção autoral que é o espetáculo junino, acabam 

sendo uma exceção no conjunto regionalista de canções que Júnior entende como mais 

tradicionais – por serem interpretadas por artistas nordestinos e, em geral, falarem do 
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cotidiano do sertanejo dessa região. Tais músicas autorais, em geral, são compostas a partir de 

conversas com o próprio produtor junino, da costura de ideias relativas ao tema, mas também 

trazem elementos comuns nas composições atuais das quadrilhas juninas, que dão conta de 

expressar a emoção e o sentimento dos quadrilheiros por poderem festejar e dançar São João, 

em um contexto onde a garra e a expressividade também contam pontos na disputa. Elas 

também procuram promover uma interação com a plateia, com letras que a prestigiam e a 

agradecem pela apreciação. É o caso das seguintes canções:  

A Magia do São João 

 

Venha festejar com emoção 

Entregar seu coração 

O arraiá tá enfeitado,  

Vem comemorar! 

Sinta a magia do São João 

Que se espalha no salão 

Com a minha Estrela do Luar 

Vem ser meu par! 

 

Hoje, estou aqui para agradecer 

Essa energia que vem de você 

Que faz meu coração bater mais forte 

Me faz reviver 

Todas as noites lindas que dancei aqui 

E nesta hora quero dividir 

Um sonho lindo de brilhar pra sempre 

Num luar sem fim 

 

Vamos na saudade embarcar 

Tantos anos de arriaiá 

Nessa festa vamos celebrar 

Siga a vibração, sinta o calor! 

Nessa história de amor 

Seja estrela que eu serei luar 

 

Filho do tempo 

 

A estrada é longa 

Mas é clara e cintilante  

Fiz da lua meu brilhante 

Pra encurtar meu caminhar 

Por mais perigos que pudesse ter vivido 

Ao olhar pro infinito 

Não podia mais parar 

 

Eu sou no Norte 

Hoje canto a minha sorte 

O meu sentimento é forte 

Faz meu coração pulsar  
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Filho do tempo, 

Fui trazido pelo vento 

Pra juntar a luz da estrela 

Com o brilho do luar 

 

Preciso dizer o que sinto 

Vem dançar São João, vem pra cá!  

Esse é o caminho que sigo 

E não quero nunca mais parar... 

Preciso dizer o que sinto 

Vem dançar São João, vem pra cá!  

Esse é o caminho que sigo 

Vem com a minha Estrela do Luar 

 Ao comentar sobre as coreografias da quadrilha, Júnior ainda se refere à sua intenção 

de retratar por meio delas o que classifica como São João mais autêntico, sugerindo que 

prefere um modelo de trabalho mais ligado ao que caracterizaria a quadrilha junina como uma 

dança folclórica ou da cultura popular. Ele preserva o bailado dos casais, dispostos um ao lado 

do outro, formando quatro filas. A partir dela, constrói várias sequências coreográficas 

compostas pelos chamados passos tradicionais. Alguns desses passos que poderíamos 

destacar são o anavantu e o anarriê, movimentos em que as filas de casais, uma de frente à 

outra, vão para frente e para trás, o X, em que o conjunto dos componentes organizados em 

filas fazem o desenho da letra, o túnel, em que os casais com um dos braços levantados e 

segurando a mão do parceiro criam um formato de arco sob o qual os outros pares passam, o 

serrote ou trancelim, onde as damas e os cavalheiros, um de frente ao outro e com as mãos no 

antebraço do parceiro, transitam em movimento de vai e vem entre os espaços deixados pelos 

casais da fila, e a grande roda. Esses são apenas alguns dos vários passos considerados 

tradicionais e que, pelo regulamento das entidades que gerem o movimento junino, pelo 

menos 8 devem ser obrigatoriamente executados. Júnior não se limita a esse número, sendo a 

maior parte das coreografias montadas com base nos passos tradicionais. Por isso, para ele, 

seu modo coreográfico se aproxima mais daquilo que se costuma considerar típico quando o 

assunto é quadrilha. Atualmente, muitos grupos não seguem essa linha, montando sequências 

dançadas inspiradas em outros tipos de dança, com passos distintos, incluindo os tradicionais 

apenas para cumprir uma espécie de exigência burocrática. Júnior parece se orgulhar por 

manter seu modo de fazer quadrilha. Entretanto, admite que inova, pois também insere 

desenhos coreográficos temáticos, sem uma relação direta com essa tradição, mais inspirados 

em suas ideias sobre o trabalho criado no momento. 

 Esses processos técnicos de construção da quadrilha dançada ligam-se diretamente ao 

uso e preparação do corpo dos participantes, que ocupam papéis previamente estabelecidos no 
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corpo da manifestação, enquanto performance artística. O processo de montagem coreográfica 

também se dá levando em conta esses aspectos, que se ligam a diferentes modos de conceber 

a quadrilha junina na atualidade, sobretudo no contexto dos festivais competitivos. Essa 

construção ocorre principalmente nos ensaios, momentos que também são importantes para 

captar a sociabilidade construída no interior desse universo. Essas e outras questões serão 

melhor trabalhadas no tópico a seguir, que trata sobre tais situações. 
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Capítulo 3 

Nos bastidores do espetáculo junino: a manifestação quadrilheira 

e seus processos interativos 

 

 A proposta deste capítulo é analisar os processos e sociabilidades estabelecidas na 

constituição da quadrilha junina. Com foco nos bastidores do espetáculo, o texto discorre 

sobre os momentos e situações em que o contexto quadrilheiro, enquanto fenômeno social, se 

constitui. Aqui, os ensaios e demais situações capazes de fornecer uma compreensão mais 

ampla da constituição do conjunto dos grupos e atores do meio em questão são pontuados, 

com base na experiência da quadrilha junina Estrela do Luar. Os eixos enfocados no presente 

texto variam entre a dinâmica interativa estabelecida no processo de produção e execução do 

espetáculo junino – as técnicas aprendidas, as preocupações e interesses comuns, as 

especificidades relacionais instituídas pelo contexto –, bem como alguns aspectos que se 

instituem a partir do formato assumido pelos processos quadrilheiros na contemporaneidade. 

 O capítulo adentra em temas cruciais para a própria constituição do campo 

competitivo das quadrilhas juninas, desde os que se ligam a fenômenos mais abrangentes, 

como a mudança social na manifestação junina, que culminou nas suas características 

contemporâneas bem como em aspectos específicos observáveis no cotidiano da sociabilidade 

quadrilheira, como as adversidades e tensões inerentes à constituição da quadrilha dentro 

desse meio – uma expressão popular de custos cada vez mais elevados. No bojo dessas 

mudanças e pontos destacáveis, algo que também surge como mote de discussão são os papéis 

de gênero dentro da manifestação, que aparecem como aspectos de tensão, mostrando 

interessantes descontinuidades entre a manifestação artística e os processos exteriores a tal 

lugar. O movimento aqui proposto objetiva a construção de uma ampla compreensão sobre o 

universo junino competitivo do Ceará, sempre partindo de elementos presentes na experiência 

do grupo Estrela do Luar, uma vez que tanto os interlocutores quanto as situações descritas 

são parte dos processos vividos por esse grupo dentro do contexto amplo do São João 

cearense 
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3.1 Ensaiando para o São João: a quadrilha enquanto aprendizado técnico e 

espaço de sociabilidades 
 

 Existem muitos momentos importantes na constituição de uma quadrilha junina. 

Dentre todos, os ensaios certamente constituem a principal delas. Os motivos para isso são 

variados. O principal deles é o tempo que duram. A maior parte do tempo ocupado pelos 

membros de uma quadrilha junina ao longo do processo de construção do trabalho se 

concentra nos ensaios do grupo. Poderíamos, para uma melhor explicação da construção de 

uma quadrilha junina, dividir esse período em três momentos: o planejamento, os ensaios e o 

ciclo de apresentações. O primeiro deles, mais vivenciado pela coordenação ou diretoria dos 

grupos, é um momento marcado por reuniões de avaliação e planejamento, onde em geral os 

diretores refletem sobre as experiências vivenciadas no São João anterior, apontando pontos 

de destaque, mas também possíveis falhas de gestão a serem melhoradas no ano seguinte. É 

nesse período em que os grupos também costumam conversar sobre o que desejam fazer no 

ano seguinte, desde a proposta artística a ser apresentada, até estratégias para a arrecadação de 

fundos e a renovação ou contratação de profissionais necessários para o desenvolvimento do 

espetáculo junino.  

 O segundo momento, dos ensaios, ocupará praticamente todo o primeiro semestre do 

ano. Essas situações, que ocorrem até a estreia dos grupos – mas que também seguem 

acontecendo em paralelo às apresentações, mesmo que em menor intensidade –, servem para a 

construção prática do trabalho artístico. É neles que as ideias pensadas pelo produtor junino 

ao longo da construção ganham forma, a partir do corpo dos componentes em movimento. Os 

próprios ensaios costuma ter fases distintas, iniciando com movimentos básicos e conhecidos 

dos que já constituem a manifestação, passando pela montagem das coreografias e 

encenações, até chegar no momento final de aprimoramento do conteúdo construído, semanas 

antes das primeiras apresentações. Na Estrela do Luar, os ensaios costumam ocorrer nos finais 

de semana – entenda-se sábado e domingo, no horário da tarde –, entretanto, a partir do final 

de abril, a esses dias são acrescidas a quinta e a sexta, quando os ensaios são marcados para 

22:00h, se estendendo até depois da meia noite. Só depois desse longo período de montagem 

e treinamento a quadrilha chega ao seu último momento: o ciclo de apresentações. 
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 Na Estrela do Luar, normalmente os ensaios começam ainda no mês de janeiro. Esses 

primeiros ensaios parecem funcionar como momentos de agregação e triagem. Agregação 

porque é um momento de reencontro de muitas pessoas desde o último São João. Apesar de 

algumas serem amigas e se verem cotidianamente ou com certa frequência, outras perdem ou 

diminuem significativamente o contato com as demais. Sendo assim, os primeiros ensaios 

servem para que esses indivíduos atualizem os assuntos, falem sobre suas expectativas a 

respeito da próxima temporada junina e relembrem momentos vividos. Mas é também triagem 

porque nesse período inicial dos ensaios muitas pessoas começam a frequentar o espaço da 

quadrilha sem haver a certeza se irão ficar. Esses primeiros ensaios costumam ter muitos 

curiosos vindos de outras quadrilhas, indecisos sobre se voltarão a dançar no grupo em que 

estiveram no ano anterior ou se permanecerão firmes, a partir desse começo, em uma nova 

quadrilha. Alguns, dizem os mais incrédulos, estão ali apenas para colher informações sobre o 

novo trabalho da rival, voltando algum tempo depois para a quadrilha de onde vieram e da 

qual nunca chegaram a sair. 

 Os primeiros contatos do produtor artístico/coreógrafo com os dançarinos ou 

brincantes17 da quadrilha – como são chamados os que se propõem a compor o elenco que 

executará a proposta artística do grupo, dançando e encenando – se dão nesse início. É, em 

                                                             
17 No âmbito das quadrilhas juninas, o termo brincante é geralmente utilizado para definir dançarinos de 

quadrilha. Brincante é aquele que “brinca o São João ou a quadrilha”. Assim sendo, é constantemente 

relacionado aos indivíduos que atuam de modo mais direto na manifestação cultural aqui analisada, ou seja: os 

que dançam quadrilha junina. 

Repartição do tempo da quadrilha para cada momento

Planejamento (Out/Nov/Dez) Ensaios (Jan/Fev/Mar/Abr/Mai/Jun) Apresentações (Jun/Jul)
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geral, a partir desse momento que ele explica aos participantes seus objetivos e sua 

metodologia de trabalho, sobretudo no que concerne à montagem das coreografias. Em termos 

gerais, os ensaios constituem a própria construção prática da quadrilha, pois ela só se estrutura 

enquanto tal a partir do que é produzido neles. Mas é também um momento de intensa 

sociabilidade, pois é onde a interação entre os componentes do grupo se realiza com mais 

força, demonstrando as diferenças e particularidades daqueles que formam o conjunto. Diria 

que são nos ensaios onde os interesses que estruturam o movimento junino não só circulam de 

modo mais explícito, mas onde eles se constroem enquanto um valor. Aqui, os ideais de 

esforço, empenho e comprometimento com a disputa se expressam de forma mais evidente, 

direcionando os modos de fazer e de agir dos indivíduos. 

 

3.1.1 Construção da coreografia e expressão corporal 
 

 Estive presente em praticamente todos os ensaios da quadrilha Estrela do Luar ao 

longo da temporada de 2017. Às vezes apenas como observador, outras também como 

participante – quando os ensaios da quadrilha ocorriam com o grupo regional, conjunto 

musical que executa o repertório escolhido pelo produtor artístico para a quadrilha dançar. 

Canto nesse grupo desde 2009. Entretanto, esses ensaios com os músicos só ocorrem a partir 

de abril, antes disso, regional e quadrilha ensaiam separadamente. Nesse caso, creio que a 

quantidade de ensaios em que estive presente na condição de observador foi maior. 

Júnior Costa estava presente no grupo a cada quinze dias, quando revezava um final de 

semana para a Estrela do Luar e outro para a quadrilha Cangaço Nordestino de Fortaleza. 

Geralmente, chegava no sábado pela manhã, permanecendo com a quadrilha durante o ensaio 

do mesmo dia à tarde e no de domingo. Este último, que na ausência do produtor costumava 

sempre ocorrer a partir das 15:00h, quando Júnior vinha, era adiantado para a parte da manhã, 

pois isso facilitava sua locomoção de volta à cidade de Tabuleiro do Norte, evitando que ele 

pegasse a estrada à noite. Isso sempre era um pouco problemático, pois, em geral, alguns 

participantes da quadrilha aproveitavam o sábado à noite para farrear em grupo. Os mais 

próximos já saiam do ensaio do sábado, que terminava por volta das 19:00h, combinando o 

que iriam fazer depois dali. Praticamente todo final de semana tinham uma programação 

diferente, que significava virar a noite quase inteira, fosse na casa de um dos membros ou em 

alguma balada da cidade de Sobral. Júnior sempre tentava explicar a situação e optar pelo 
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treino matutino em conjunto, dividindo a responsabilidade pela construção qualitativa do 

trabalho. Apesar de concordarem, haviam muitos que não conseguiam cumprir o combinado, 

chegando muito atrasados ou sequer aparecendo no domingo. Isso sempre era um motivo de 

tensão entre o coreógrafo e o grupo, em vista do seu tempo limitado para a montagem.  

Em verdade, porém, essa era uma característica do grupo: os atrasos. Sempre existiram 

desentendimentos entre a diretoria da quadrilha e os dançarinos em relação ao cumprimento 

do horário. Em geral, embora os ensaios estivessem marcados para 15:00h, por exemplo, só 

tinham real condição de começar quase uma hora e meia depois disso, o que representava uma 

enorme perda no tempo de preparação de corpo, montagem coreográfica e repasse do que já 

estava pronto. Quando Júnior não estava presente, isso, até certo ponto, era relevado, pois 

como nesse caso haveria apenas repetições do que fora previamente estruturado por ele, o 

tempo costumava ser suficiente – embora isso também não ocorresse sem tensões. Quando ele 

estava, porém, alguns desentendimentos costumavam acontecer com mais frequência entre os 

dançarinos, pois aqueles que chegavam mais cedo tendiam a apontar as falhas dos que se 

atrasavam, bem como de quem faltava muito. Além disso, a coordenação não hesitava em 

esclarecer que os gastos para ter Júnior no ensaio eram grandes, o que deveria ser mais 

valorizado pelos componentes. 

Normalmente o ensaio é conduzido pelo marcador. Esse cargo, na Estrela do Luar, é 

ocupado atualmente por Jonathas Silva, um dos meus interlocutores neste trabalho. Nessas 

situações, cabe a ele conduzir o grupo de dançarinos, que hoje se organizam em 20 casais. 

Quando o coreógrafo está presente, porém, é ele que conduz, montando as sequências 

coreográficas a serem executadas e repetidas exaustivamente durante o tempo do ensaio, que 

dura em média de 3 a 4 horas. Esse trabalho consiste em um processo minucioso de repetições 

e correções de passos, tentando tornar a execução de seus desenhos em algo pautado na maior 

sincronia possível. Vale lembrar que a quadrilha junina competitiva, para além da dança, 

agrega muitas técnicas ligadas ao teatro, criando uma expressão onde movimentos corporais 

dançados e dramatizações são postos em cena, conduzidos por sequências musicais 

previamente organizadas. A função dos ensaios é basicamente a de aprimorar essas 

construções. E quanto mais proveito se tira deles, mais chances de superar as concorrentes. A 

quadrilha junina, sobretudo dentro do universo das competições, é uma técnica. É uma 

espécie de aprendizado ancorado em definições previamente estabelecidas pelo cenário 

simbólico em que se institui. É, como diria Marcel Mauss, uma técnica do corpo. O autor 

chama de técnica “[...] um ato tradicional eficaz [...] Ele precisa ser tradicional e eficaz. Não 
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há técnica e não há transmissão se não houver tradição.” (MAUSS, 2003, p.407). Podemos 

dizer que a quadrilha é tradicional enquanto fruto de um pensamento coletivo dentro da 

sociedade, que a institui enquanto uma dança ancorada em um padrão, que é comumente 

relembrado a cada período junino. Nesse sentido ela é uma espécie de saber, que é 

sistematizado dentro de um processo, cujo repasse aos indivíduos se converte em uma técnica. 

Dentro do universo das competições essa técnica ganha características específicas, cuja 

transmissão se dá nos momentos de ensaio, processo social que eu observei e sigo 

descrevendo. 

 Os ensaios da Estrela do Luar sempre começavam com um aquecimento. Quem 

estivesse conduzindo – fosse o coreógrafo ou o marcador – colocava uma música de 

características eletrônicas, alongava o corpo dos brincantes e, em seguida, fazia uma série de 

passos aeróbicos, o que durava em torno de 10 minutos. Às vezes indicavam algum 

participante para conduzir o momento. Percebi que algumas pessoas se recusavam a fazer, 

fosse por vergonha ou indisposição. Aliás, esse início de ensaio era sempre problemático, pois 

alguns indivíduos demoravam muito tempo calçando sapatos ou ajustando saias18, o que 

também provocava discussões em determinadas situações. Outra prática de aquecimento, esta 

mais comum nos primeiros ensaios, é a repetição do que, no universo junino, costuma-se 

chamar de marca-passo – passo de dança ritmado, em que os brincantes se movimentam de 

um lado para o outro sem sair do espaço em que se encontram, atualmente considerado a base 

da quadrilha dançada e, a partir do qual, outros movimentos são criados. Nesse caso, coloca-

se músicas do próprio grupo em ritmo de arrasta-pé, enquanto os componentes fazem essa 

movimentação. Essa prática acostuma o corpo do brincante ao ritmo, permitindo ainda que ele 

trabalhe sua expressão cênica a partir da energia transmitida no dançar e no cantar. O trabalho 

com o marca-passo é essencial, pois sem ele é praticamente impossível se dançar quadrilha, 

portanto, seu aprendizado costuma ser visto como requisito básico para quem deseja dançar. 

Levando em conta que o corpo é um instrumento que pode ser utilizado com finalidades 

específicas, podemos considerar o marca-passo, no contexto dos treinos das competições 

juninas, como parte do “[...] conjunto de técnicas do corpo.” (MAUSS, 2003, p.407), 

necessárias ao aprendizado e aprimoramento da quadrilha junina enquanto saber de uma 

determinada realidade social. 

                                                             
18 Os dançarinos de quadrilha junina, como parte da preparação de seus corpos para a maratona de apresentações 

durante os meses de junho e julho costumam ensaiar com sapatos que lembrem os que eles usarão no espetáculo. 

Alguns acessórios cujo uso precisa ser trabalhado na dança, por exigirem sincronia, também são levados aos 

ensaios: as mulheres usam saias que remetam ao vestido que usarão, para trabalhar o jogo que precisarão fazer, e 

os homens precisam ensaiar de chapéu, para se adaptarem ao movimento necessário à dança.  
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Percebi que a execução do marca-passo é determinante para que os iniciados na dança 

considerem outras pessoas aptas a dançar. É o primeiro desafio enfrentado por quem nunca 

dançou quadrilha, mas deseja ingressar nessa jornada. Da mesma forma que para ser passista 

de escola de samba é fundamental sambar, para ser um brincante ou dançarino de quadrilha 

junina é necessário saber fazer o marca-passo. É através dele que é possível observar se 

alguém leva jeito para a dança, pois por meio dele é possível mensurar a capacidade de ritmo 

e pique das pessoas. Além do mais, como muitas coreografias exigem a execução dessa 

marcação básica, a sincronia e a harmonia coreográfica depende diretamente desse 

aprendizado. Nesse caso, ao se notar muita dificuldade por parte de determinados indivíduos 

na execução dessa base, isso será interpretado como pouca evolução, tornando inviável a 

permanência de tais pessoas ao longo do desenvolvimento do trabalho. Tais dançarinos 

deverão então ser substituídos – a menos que o grupo não disponha de opções. Há uma ideia 

de saber dançar muito difundida nos grupos juninos, sobretudo em quadrilhas renomadas e de 

destaque. Como esses grupos desejam sempre os melhores brincantes, aqueles que sentem 

dificuldade para se adequar aos aspectos básicos da dança acabam saindo. Isso pode ocorrer 

diretamente, com o coreógrafo e a diretoria retirando o dançarino, ou indiretamente, quando a 

própria pessoa se sente pressionada pelo ritmo e formato do trabalho coreográfico, optando 

por sair. Muitas vezes, dependendo da disponibilidade dos atores, estes são remanejados para 

outras funções, seja uma participação no casamento ou nas encenações do grupo ou na 

composição da equipe técnica de produção do espetáculo junino. 

Em 2017, por exemplo, houve o caso de um rapaz que fazia parte da produção da 

Estrela que decidiu se aventurar na dança. Logo nos primeiros ensaios, percebeu-se uma 

dificuldade por parte dele em acompanhar o ritmo das coreografias. Durante as semanas em 

que ele esteve ensaiando havia um claro descontentamento por parte tanto dos membros da 

coordenação quanto de alguns dançarinos. Era visível que existia uma pressão para que o 

rapaz desistisse espontaneamente da ideia de compor o quadro de dançarinos da quadrilha 

naquela temporada e retornasse às suas antigas funções. Presenciei algumas vezes 

comentários que davam conta de certa desaprovação com a possibilidade de ele permanecer 

dançando, bem como alguns deboches acerca do modo como se movimentava, decodificado 

como desengonçado e desconectado dos referenciais básicos da postura de um participante 

junino em cena. A situação era bastante delicada para os coordenadores, que já tinham como 

certa a impossibilidade de mantê-lo na posição de dançarino, mas também não desejavam 

perdê-lo, uma vez que se tratava de uma pessoa ágil, prestativa e com o perfil desejável para 
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atuar nos processos necessários nos dias das apresentações do grupo. A solução encontrada, 

após alguns dias, foi conversar com o rapaz, na tentativa de convencê-lo a voltar para a equipe 

de produção. O argumento utilizado foi o de que o grupo não poderia ficar sem sua 

contribuição nos bastidores do espetáculo, uma vez que isso não só acarretaria uma 

diminuição dos componentes nesse setor, mas também as características do rapaz para tal 

função não seriam encontradas em mais ninguém. Em verdade, essa foi a manobra encontrada 

pela coordenação, que conseguiu manter o rapaz na produção, mesmo diante de sua frustração 

por não continuar dançando. Em geral, a qualidade dos dançarinos também era um aspecto 

cobrado pelo coreógrafo, que necessitava otimizar o tempo ao máximo. Nesse sentido, a 

facilidade de execução das pessoas era vista por ele como uma característica extremamente 

importante. 

Nos dias de montagem cênica e coreográfica Júnior geralmente chegava ao ensaio com 

ideias iniciais, que transmitia progressivamente aos participantes. Construía uma sequência de 

passos, utilizando o movimento dos casais ou do conjunto composto pela totalidade dos 

dançarinos. Primeiro passava tudo calmamente, bem devagar, em seguida repetia algumas 

vezes andando, após a finalização da sequência. Só então soltava uma música, quando a 

quadrilha precisava executar a sequência dançada. A partir de então começava um exaustivo 

processo de aperfeiçoamento. Cada vez que alguém errava ou executava os passos de forma 

dessincronizada, o produtor voltava tudo do início, até que finalmente fizessem da maneira 

correta. Muitas vezes, o ensaio inteiro acontecia em cima de uma sequência coreográfica que 

não chagava a durar 10 minutos. Os ensaios costumavam ocorrer, em geral, na quadra do 

CRAS Mimi Marinho, equipamento ligado à política de Assistência Social, situado no bairro 

Dom Expedito. Enquanto os brincantes executavam as coreografias montadas, Júnior se 

afastava, subia nas arquibancadas da quadra e ficava observando de cima a construção dos 

desenhos na dança. De lá, ficava apontando e gritando para as pessoas que estavam dispersas. 

Às vezes ficava muito bravo com a falta de atenção de alguns, que pareciam não incorporar a 

seriedade que, em seu entendimento, aquele momento exigia. 
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Fotos 9 e 10: Momentos de construção coreográfica no ensaio da quadrilha Estrela do Luar 

Registros: Thiago de Castro 
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Em uma determinada situação, Júnior explicava os passos de uma coreografia e, de 

repente, começou se mostrar incomodado com o barulho que vinha das filas do fundo, bem 

como da arquibancada, que nesse dia tinham algumas pessoas estranhas à quadrilha. Em um 

momento de irritação, disse que era impossível trabalhar daquele jeito, com as pessoas 

desatentas e com o barulho das arquibancadas. Aquilo, conforme expressou, estava 

prejudicando o andamento do processo de montagem artística. Afirmou que era uma pessoa 

de responsabilidade, estava sendo pago para desenvolver um bom trabalho e que tinha um 

nome a zelar. Disse que não admitia fazer o trabalho de qualquer jeito, que precisava da 

colaboração das pessoas, mas que estava sendo impossível daquela forma. Nesse momento, 

deixou o espaço e afirmou: só volto aqui quando as pessoas estiverem dispostas a ensaiar. 

Todos que estavam presentes ficaram surpresos com sua atitude, alguns chegando a achar que 

ele sairia da quadrilha, após aquele momento. Depois, Júnior confidenciaria que aquilo fora 

uma estratégia para promover uma reflexão dentro do grupo, que precisava se portar com 

mais competitividade e compromisso com o trabalho que estava sendo construído.  

 À medida que as sequências coreográficas ganhavam forma dentro do tempo total a 

ser apresentado, a quadrilha passava a ensaiar como se já estivesse nos festivais dos quais 

participaria. A ideia era tornar a execução algo com a maior precisão possível. Nessa fase, 

quando o coreógrafo estava presente, havia um constante trabalho de mudança e 

aperfeiçoamento dos passos executados. No primeiro ensaio do final de semana em que ele 

estava, sentava-se na arquibancada e pedia para que o grupo executasse tudo o que montara na 

última vez em que estivera presente. Após ver atentamente as coreografias, começava um 

trabalho de intervenção no que já estava construído. Pedia para que as pessoas se 

aproximassem dele ou então as levava para a arquibancada da quadra. Nesse momento, 

começava a expor as suas percepções acerca do modo como a dança estava se apresentando. 

Não poupava nenhum detalhe. Desde o modo como os dançarinos, em conjunto, se 

movimentavam em cena, até o posicionamento de mãos, braços em determinados momentos, 

a maneira como as saias estavam sendo balançadas pelas mulheres e os chapéus pelos 

homens, nada escapava de seu crivo. Se algum passo de evolução – movimentações conjuntas 

que formam desenhos amplos e de efeitos – não estivesse conseguindo expressar sua ideia 

inicial, ele expunha, explicava o porquê e, às vezes, até apontava indivíduos específicos que 

estavam fora do alinhamento, que se refere à perfeita execução dos movimentos conforme 

quem estiver na frente, sobretudo em passos de fila. 
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Após esse momento, levava as pessoas a se posicionarem novamente no centro da 

quadra, com seus respectivos pares. Lá, começava um trabalho de correção dos movimentos 

que, em sua concepção, estavam sendo feitos de modo equivocado. Não raramente, via-se 

motivado a mudar sequências coreográficas inteiras visando uma melhora na execução. Para 

ele, mais importante do que mostrar passos complexos era a perfeita e precisa movimentação 

dos dançarinos no arraiá. Assim sendo, se entendesse que algumas montagens estavam sendo 

dificultosas para os brincantes, mesmo após incontáveis tentativas, ele as modificava. Nesse 

movimento de aperfeiçoamento, construção e desconstrução constante, praticamente em todos 

os ensaios havia alguma mudança, pois o foco era também o de buscar o melhor 

aproveitamento dos corpos dos brincantes dentro trabalho artístico a ser apresentado durante 

os festivais. Conforme Mauss (2003, p.410), 

As técnicas do corpo podem se classificar em função de seu rendimento, dos 

resultados de um adestramento. O adestramento, como a montagem de uma 

máquina, é a busca, a aquisição de um rendimento. Aqui, é um rendimento 

humano. Essas técnicas são portanto as normas humanas do adestramento 

humano. [...] Numa certa medida, portanto, eu poderia comparar essas 

técnicas, elas mesmas e sua transmissão, a adestramentos, classificando-as 

por ordem de eficácia. (MAUSS, 2003, p.410). 

 O objetivo do coreógrafo, ao proceder desse modo, era tornar a execução coreográfica 

eficaz em seu propósito de atingir as melhores notas nas competições. Tanto as constantes 

modificações como as repetições exaustivas destas, faziam parte da busca de um 

aprimoramento técnico do espetáculo junino. De algum modo, ao submeter os sujeitos 

envolvidos a esse processo, tentava adestrar seus corpos visando a conquista de um objetivo. 

Esse traço da metodologia de Júnior parecia causar preocupação em pessoas que não estavam 

acostumadas a trabalhar com ele, sobretudo naquelas que vinham de outras quadrilhas, onde a 

forma de montagem coreográfica era sensivelmente distinta. Como ele mudava as sequências 

com frequência, buscando o máximo de limpeza visual e simplicidade, alguns se diziam 

inseguros, demonstravam medo de errar os passos nas apresentações. Isso parecia, 

entretanto, apenas uma dificuldade de adaptação, que aos poucos era superada por quem 

permanecia no grupo. 

As quadrilhas cearenses costumam montar seus espetáculos levando totalmente em 

consideração a planilha de julgamento usada pelos jurados dos festivais. Na Estrela do Luar, 

Júnior montava cada parte da coreografia a partir do seu entendimento dos quesitos julgados, 

conhecimento que ele aprimorou quando exerceu a função de julgador. A coreografia, aliás, 

representa sozinha um único quesito nessa planilha. Não por acaso, havia uma preocupação 
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tão grande com seu aperfeiçoamento. Para além da criatividade nos passos e desenhos 

coreográficos que – independente da proposta – precisam ser apresentados com clareza à 

comissão julgadora, as sequências dançadas devem trazer um número mínimo de passos 

tradicionais, o que já foi explicado anteriormente. Independentemente do que seja mostrado, o 

que garante a nota 10 nesse quesito é a precisão da execução, que deve tornar clara a proposta 

artística do grupo. Por isso o rigor relativo às correções e a constante construção e 

reconstrução em busca da forma mais perfeita. Nesse sentido, o desenvolvimento de uma 

destreza nos participantes é essencial, pois estes devem adquirir ou aprimorar o “[...] senso da 

adaptação de seus movimentos bem coordenados a objetivos, que têm hábitos, que “sabem 

como fazer”.” (MAUSS, 2003, p.411). As habilidades dançadas dos integrantes devem ser 

exploradas ao máximo, até que atinjam a forma esperável no conjunto total da execução da 

coreografia. 

Esse quesito puxa alguns outros, como a harmonia e a evolução. Estes dois itens, aliás, 

são bastante complexos e, por vezes, geram algumas controvérsias. Em termos gerais, a 

harmonia parece se ligar basicamente a uma regularidade e sincronia na execução das 

coreografias e no canto dos componentes, enquanto a evolução seria um quesito de conjunto, 

considerado uma espécie de crescente naquilo que a quadrilha apresenta do início até o final. 

Este é o quesito que mais gera polêmicas, mas penso que, aqui, o modo como as pessoas 

dançam, sua expressão e energia corporal, a interpretação, aliadas a elementos de estética 

visual usados durante o espetáculo, é o que conta. O próprio Júnior, por exemplo, chegou a 

questionar o sentido do quesito evolução junto à FEQUAJUCE em determinadas situações. 

Para ele, o quesito traz uma carga de subjetividade maior do que deveria, considerando que 

ele corresponde a um critério prático de avaliação dos grupos. Para o produtor, esse elemento 

tende a privilegiar quadrilhas muito numerosas, cuja constituição supera os 40 pares, e que 

fazem uso de aparatos cênicos grandiosos, como cenografia volumosa, efeitos pirotécnicos e 

excesso de iluminação. Em sua concepção, essa seria uma característica da maior parte das 

quadrilhas juninas de Fortaleza, sendo que os grupos sediados fora desse território, em geral, 

possuem propostas em muitos aspectos opostas a esse modelo. Diante de tal percepção, Júnior 

chegou a formalizar um pedido para que o uma discussão acerca viabilidade desse quesito 

fosse instaurada. A intenção era chegar a um acordo: o de que o quesito fosse retirado da 

planilha de julgamento ou tivesse sua fundamentação revisada e delimitada com maior 

objetividade, uma vez que era interpretada como imprecisa. A verdade é que essa revisão 

nunca chegou a ocorrer e o quesito ainda segue sendo avaliado como antes. De qualquer 
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maneira, como ele também exerce um impacto na composição da dança, conclui-se que um 

bom desempenho na parte coreográfica impacta diretamente em três quesitos – de um total de 

seis –  julgados na quadrilha, o que já representa a metade dos pontos em uma apresentação 

competitiva.  

Outro elemento também trabalhado durante os ensaios, que compõe um quarto quesito 

da planilha de julgamento, é a animação. Esta, assim como a execução coreográfica, era 

frequentemente cobrada por parte do produtor artístico. Mas não apenas. A animação parece 

fundir elementos objetivos e subjetivos, que juntam dança, energia cênica e, sobretudo, o 

canto dos componentes. Não basta dançar, tem, como dizem os próprios participantes, que 

demonstrar vontade e prazer em estar ali, ainda que isso signifique uma construção 

performática ou uma encenação. Além disso, é fundamental que os dançarinos aprendam as 

letras das músicas dançadas pela quadrilha ao longo dos 35 minutos de apresentação, que 

devem ser cantadas com regularidade até o final da exibição. Nos momentos em que não estão 

cantando, nos intervalos ou transições entre as músicas, a quadrilha precisa ecoar um grito 

progressivo e contínuo, demonstrando sua garra. É a soma de todos esses fatores, que só se 

fortalecem em treinos contínuos – pois dançar e cantar ao mesmo tempo exige muito preparo 

–, que garante o sucesso e a nota máxima no quesito animação. É muito fácil perceber quando 

uma quadrilha não está animada, pois a ausência dos fatores descritos se mostra rapidamente, 

tornando a exibição do grupo algo enfadonho e cansativo – como consideram os próprios 

quadrilheiros. Essa sensação, como se costuma pensar, se absolvida pelo corpo de jurados, 

pode comprometer a avaliação dos outros quesitos, o que certamente prejudicará o 

desempenho da quadrilha no ranking final de um festival competitivo. Por esse motivo, sua 

prática regular durante os ensaios é muito cobrada até mesmo na ausência do coreógrafo, seja 

pela diretoria ou mesmo pelos próprios dançarinos em relação a outros. 

Não foram poucas as vezes em que presenciei discussões por conta da falta de vontade 

de alguns dançarinos quanto ao canto e a energia no dançar em determinados ensaios. Em 

uma das discussões, no intervalo do treino coreográfico, um participante disse para outro que 

ele estava morto, ao que este respondeu com deboche, ocasionando um desentendimento entre 

os dois. Para o que apontou a falha, seu comportamento visava o melhor para a quadrilha. O 

que foi repreendido, não aceitando a atitude do colega, achou que o outro estava se ocupando 

de funções que não eram suas, pois ele seria um dançarino como qualquer outro, e que só 

estaria aberto às críticas que viessem de algum membro da diretoria do grupo ou do produtor 

artístico do espetáculo junino. Em outra ocasião, um dançarino, ao ver o desânimo da maioria 
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dos brincantes em um determinado ensaio, saiu no meio da dança. Ao ser chamado de volta, 

disse que se recusava ficar se desgastando à toa em um ensaio sem animação. Essa fala 

denota claramente a existência de uma determinada forma, considerada a maneira certa e 

eficaz de fazer a quadrilha acontecer. Quando esta não se faz presente, considera-se o ensaio 

pouco produtivo. Aliás, a palavra produtividade está muito presente no cotidiano dos ensaios 

quadrilheiros. Nota-se que essa produtividade se relaciona diretamente à maneira como os 

indivíduos utilizam o corpo na construção do processo. Este deve estar plenamente entregue. 

Quando essa meta não é alcançada na prática de um ensaio, a tendência é que este costume ser 

visto como improdutivo e desgastante. 

 

3.1.2 Custos do espetáculo 
 

Além dos treinos das coreografias e composições musicais e cênicas, o ensaio também 

serve como um espaço para se transmitir e afirmar mensagens acerca dos sentidos da 

quadrilha enquanto grupo competitivo. Em alguns deles, a coordenação costuma realizar 

reuniões ao final para falar sobre a situação financeira do grupo, apontando – sempre que 

preciso – a necessidade de se realizar ações para arrecadar dinheiro e assim tornar possível a 

compra de materiais necessários à composição do trabalho, como tecidos e aviamentos para 

roupas e aparatos para a construção dos cenários a serem utilizados pela quadrilha, além, 

claro, para o pagamento de profissionais contratados externamente para a produção de tudo 

isso. Geralmente, é nesse momento em que é solicitado dos membros um redobramento do 

empenho, que passa tanto pela criação de estratégias arrecadativas, como pelo pleno 

cumprimento das ações sugeridas pela coordenação. Mas é também nessas reuniões ao final 

dos ensaios onde as cobranças por uma constante melhora nas execuções do trabalho técnico e 

artístico acontecem. Nelas, muitas vezes, chegam a ocorrer desentendimentos entre os 

participantes, pois à medida que a coordenação aponta as falhas – muitas vezes indicando as 

pessoas que as estão cometendo –, aqueles que se julgam corretos também se sentem no 

direito de cobrar de seus colegas, ao que estes nem sempre reagem bem. 

 Em uma determinada oportunidade duas dançarinas se desentenderam em uma dessas 

situações, pois uma delas tomou as dores de um amigo que estava sendo duramente criticado 

pela outra. Esta incomodara-se porque o rapaz estava errando passos na coreografia, fazendo 

com que os que se encontravam atrás se atrapalhassem. As reclamações se estenderam para o 
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comportamento do membro em relação ao seu envolvimento com o grupo que, segundo a 

garota incomodada, era bastante displicente, marcado por faltas constantes e pouca 

disponibilidade para contribuir financeiramente com os processos da quadrilha. Tivemos que 

intervir para que não se agredissem. Percebe-se aqui um sensível ponto de inflexão nas 

normatividades. Apesar da cobrança ser sempre justificada expressamente pela necessidade de 

se estar impecável ao competir com os demais grupos, valores construídos de modo 

independente na interação social estabelecida pelos indivíduos no cotidiano da quadrilha 

terminam por ser expostas em momentos de tensão. Quando as relações de amizade são postas 

em prova – como foi o caso da circunstância apontada –, a quadrilha fica sendo secundária e o 

propósito da situação não é mais o de fazer correto para ganhar prêmios, mas ascender à 

disputa das trocas afetivas, valendo mais não perder pontos com os amigos – mesmo que o 

cotidiano volte a seguir seu fluxo usual logo em seguida. E, em verdade, sempre volta, pois a 

lógica da busca pelo aprimoramento técnico tem que seguir, ao lado da constante tentativa de 

sanar as necessidades materiais para o espetáculo junino da quadrilha, que também passa pelo 

aspecto financeiro. 
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Fotos 11 e 12: Participantes da quadrilha reunidos no local do ensaio 

Registro: Thiago de Castro 
 

Além de figurinos detalhados, muitos adereços e elementos cênicos, que se somam aos 

profissionais remunerados que atuam na (ou para a) quadrilha – coreógrafo, músicos, 

costureiras, marceneiros, soldadores, etc. –, os gastos de um projeto junino, como é conhecido 

o conjunto daquilo que uma quadrilha competitiva monta e apresenta em suas exibições, 

também provêm das viagens que o grupo realiza durante os meses de junho e julho, quando 

ocorrem a maior parte dos concursos juninos do estado. Em geral, isso significa o aluguel de 

ônibus para os componentes e furgão para os aparatos cênicos. Os preços costumam variar 

conforme a distância a ser percorrida de Sobral até a cidade em que a quadrilha dançará. Em 

muitos casos, o valor das premiações a serem disputadas sequer cobrem os gastos com 

transporte para chegar até o local da apresentação. Como quadrilhas com o perfil da Estrela 

do Luar percorrem muitos lugares, em diferentes territórios e regiões do estado, a necessidade 

de investimento financeiro a ser despendido triplica. Um ônibus de Sobral até Fortaleza, por 

exemplo, sai em média por R$ 2.000,00, sendo que a quadrilha chega a percorrer distâncias 
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até maiores. Somados todos os gastos, o trabalho da quadrilha Estrela do Luar atualmente 

chega facilmente a R$ 70.000,00, como se verificou ao final da temporada de 2017.  

Um exemplo dos gastos com transporte foi a viagem que a quadrilha realizou no mês 

de julho para a cidade de Jaguaribe, distante 400 km de Sobral, onde o grupo disputaria o 

título de campeã cearense do campeonato SESC Ativo, promovido pela referida instituição no 

estado. Como havia ganhado a etapa regional, ocorrida na cidade de Itapajé, na região norte 

do Ceará, a Estrela seria a representante do território no referido evento. O motorista cobrou 

R$ 4.000,00 para realizar o trajeto. Até o dia da viagem o grupo não sabia se iria, pois estava 

buscando apoio junto à prefeitura para o pagamento dessa despesa, pois o poder público 

costuma ajudar as quadrilhas no quesito transporte em algumas situações. Até o fim da tarde, 

havia uma incerteza em relação à liberação, que só foi concretizada após os esforços de 

parceiros do grupo articulados à funcionários da prefeitura. Mas, para além da despesa com 

transporte, havia outras questões, como o combustível dos automóveis que teriam que seguir 

depois, para levar pessoas que não poderiam sair com os demais membros da quadrilha por 

causa do trabalho. Foram três carros, nos quais os próprios participantes do grupo habilitados 

se revezaram no volante. Para isso, os membros da coordenação tiveram que contribuir com 

recursos próprios, de suas economias, para ajudar a quadrilha nessa logística. Cada um deu o 

que foi possível, com a promessa de que seriam reembolsados quando o dinheiro de algumas 

premiações conquistadas até então fosse depositado. A verdade é que tudo ainda era incerto, 

mas não restava muita escolha. A notícia boa foi que a quadrilha venceu o concurso.  

Hoje, a prefeitura municipal de Sobral disponibiliza um incentivo financeiro de R$ 

6.500,00 para cada quadrilha participante do festival da cidade, o que ajuda, mas fica muito 

longe de cobrir todos os gastos. Diante disso, cabe aos grupos criarem mecanismos para, ao 

longo de todo o período de preparação – cerca de 9 meses, somando os momentos de 

planejamento e o início dos ensaios –, arrecadarem verbas. Isso a quadrilha faz através da 

promoção de festas, bingos, rifas, barracas de comida e mais uma série de estratégias e 

articulações, que vão surgindo à medida que as pessoas interagem e conversam sobre suas 

necessidades materiais. Os grupos também costumam apelar muito para a busca de 

patrocínios junto a empresários e comerciantes – o que, em geral, é difícil de obter retorno, 

diante do pouco interesse demonstrado por tais atores nesse tipo de ação. As estratégias vão 

surgindo ao longo do processo vivido pelos quadrilheiros.     
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Atualmente, diante da expressividade do movimento quadrilheiro, o governo do estado 

já possui seu próprio mecanismo de fomento aos grupos e eventos juninos. Consiste em um 

edital chamado Ceará Junino, que seleciona projetos a serem contemplados com recursos 

públicos. Em uma categoria, o edital seleciona promotores de evento, que realizam festivais 

com a marca do governo nas mais distintas regiões cearenses, formando um grande 

campeonato, onde as melhores quadrilhas de cada região serão selecionadas para participar de 

um evento final, que normalmente acontece em Fortaleza. Cada projeto selecionado na 

categoria quadrilha junina recebe um valor de R$ 18.100,00. Entretanto, esse recurso é muito 

disputado, pois a região em que a Estrela do Luar concorre, por exemplo, é composta por 12 

municípios, para um total de 3 projetos selecionados. Só Sobral possui 8 quadrilhas. O grupo 

conquistou esse apoio por duas vezes (2014 e 2016), mas não foi contemplado em 2017, o que 

tornou a situação da quadrilha muito difícil. 

A notícia da não aprovação do projeto da Estrela do Luar no edital Ceará Junino 2017 

foi recebida por todos como um grande baque. Primeiro porque o grupo havia sido 

contemplado no ano anterior e, por algum motivo, se achava que a probabilidade de repetição 

do feito era alta; depois, porque àquela altura – maio de 2017, já às vésperas do período 

junino –, o grupo ainda tinha muita coisa por fazer e já começava a acumular algumas dívidas 

para levar o projeto integralmente para os festivais. Lembro da reunião realizada no dia do 

resultado. O ensaio nesse dia foi cancelado, dando lugar a uma conversa entre os 

participantes. Como a presidente estava ausente, fui obrigado a conduzir o momento, ao lado 

de Valdemir, um dos coordenadores da quadrilha. Era visível a desolação no rosto das 

pessoas, que pareciam mergulhadas em uma espécie de pesadelo – sabiam que teriam que 

trabalhar de forma redobrada em tão pouco tempo. Não tive outra alternativa, a não ser tentar 

consolá-las, eu mesmo buscando forças para seguir em frente. Eu havia, a pedido da 

coordenação, trabalhado pessoalmente na composição do projeto enviado à comissão de 

avaliação do edital. Para mim, foi um misto de decepção e surpresa. Mas àquela altura não 

tínhamos escolha, menos ainda tempo para lamentar pelo leite derramado. 

Comecei dizendo que havia passado as últimas horas triste com a notícia, mas que 

tinha caído em mim. Não era a primeira vez que fazíamos quadrilha sem o apoio do governo 

e, certamente, não seria a última. Que tínhamos um bom trabalho, digno de concorrer com 

qualquer grupo do estado e componentes muito bons – de fato, o quadro de dançarinos da 

Estrela em 2017 era considerado invejável, havendo quem dissesse que era o melhor de sua 

região, pela qualidade dos dançarinos. Iríamos conseguir, com a nossa garra. Não quis me 
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estender. Mas não tardou que outras pessoas tomassem a palavra. O noivo da quadrilha, 

Marcos Sousa, com quem também conversei para a composição deste trabalho, começou a 

relembrar momentos anteriores. Ele estava retornando ao grupo após quatro anos em outras 

quadrilhas, e lembrou 2010. Disse que naquele ano a força de vontade dos componentes havia 

levado o grupo à diante, após a mesma notícia que acabávamos de receber em 2017. Em 

praticamente um mês o grupo se estruturou, pois tinha poucos recursos até então, e conseguiu 

fazer um trabalho de destaque. Naquele ano, a Estrela foi vice-campeã em Sobral, vindo de 

uma quarta colocação no ano anterior. Segundo Marcos, a superação era algo que fazia parte 

da história da quadrilha, o que não iria ser diferente em 2017. Valdemir, por sua vez, frisou a 

necessidade de ainda mais esforço por parte dos componentes, pois a única chance que a 

quadrilha teria de sanar suas despesas era levando o trabalho planejado integralmente para os 

festivais. Em um gesto de confiança, disse que os títulos ajudariam a pagar as dívidas. De 

fato, das 18 apresentações que o grupo realizou durante o São João 2017, em apenas uma a 

quadrilha não esteve no pódio, e na maior parte das vezes foi campeã ou vice. Valdemir, 

entretanto, também não deixou de apontar seu sentimento de decepção com as faltas ocorridas 

e a ausência de envolvimento de alguns durante os meses anteriores, que também contribuíam 

significativamente para a difícil situação pela qual o grupo passava naquele momento. 

Segundo ele, se as ações de arrecadação financeira propostas até ali – como rifas, bingos, 

festas e taxas cobradas – tivessem sido abraçadas integralmente pelo grupo, as dificuldades 

certamente seriam menores.  Nesse sentido, elevava o peso da responsabilidade dos 

participantes do grupo e ampliava a questão, que passava a não ser somente a inabilitação do 

projeto, mas também os comportamentos encenados por parte dos componentes da quadrilha. 

Para completar, as três quadrilhas contempladas no edital eram grandes concorrentes 

da Estrelado Luar. Foram elas: Flor de Mandacaru (grande colecionadora de títulos da região), 

da cidade vizinha de Cariré, Luar do Sertão e Sobral Junino – as duas últimas do bairro 

vizinho Sinhá Sabóia. Nesse momento, a questão da rivalidade foi também suscitada, pois 

para muitos participantes era uma questão de honra mostrar que conseguiriam ser melhores 

que esses três grupos, o que seria provado nos resultados dos festivais em que disputassem 

juntos. Além do mais, algo que também se deve evidenciar aqui é que muitos participantes da 

Estrela do Luar em 2017 provinham de outras quadrilhas, sobretudo da Luar do Sertão – 

grande rival e uma das contempladas no citado edital. Haviam deixado seus antigos grupos 

por algum tipo de desentendimento ou ressentimento, o que acirrava a disputa. Nesse sentido, 

falar coisas que dessem a entender que os participantes não poderiam admitir mais derrotas 
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também funcionava como uma espécie de incentivo para eles. Algumas pessoas diziam coisas 

como: Vejam só! Agora eles se sentiram ainda mais motivados, pois esse incentivo financeiro 

os dará um grande gás. Não podemos desanimar, precisamos demonstrar para eles que, com 

ou sem fomento do governo, nós podemos ser melhores. Como se percebe, até mesmo um 

momento de crise parece ser convertido em combustível e estímulo para a competição.  

 

3.1.3 Interações e sociabilidades no espaço da quadrilha junina competitiva 
 

Os ensaios, como já apontado aqui, são o grande mote da sociabilidade dos indivíduos 

pertencentes ao meio junino competitivo. Um aspecto interessante é que, mesmo que a 

quadrilha enquanto grupo competitivo parta de um ideal de unidade durante a dança – quando 

todos devem pulsar a partir da mesma intenção e interesse: vencer as quadrilhas concorrentes 

–, esse tipo de grupo é bastante dividido e fragmentado nos distintos momentos que o 

compõem. Ao chegarmos em um ensaio da Estrela do Luar uma das primeiras coisas que 

percebemos é a divisão de grupos de afinidade, o que é perfeitamente comum em qualquer 

espaço social, mas que na quadrilha tende a formar aquilo que, na linguagem popular, 

costuma-se chamar de panelinhas. Mais do que interesses comuns, as pessoas que se unem 

nesses grupos também costumam se ligar a partir de divergências com outros membros. É 

muito comum notarmos que as pessoas que compõem tais fusões parecem nutrir certas 

antipatias para com indivíduos específicos, que em geral estão ligados a outras pessoas por 

sentimentos semelhantes em relação a elas. 

Algo que pude perceber na Estrela do Luar durante a preparação para as apresentações 

de 2017 foi certa divisão entre quem já fazia parte da quadrilha em anos anteriores e aqueles 

que chegaram ao grupo no citado ano, vindos de outras quadrilhas. Como citei, alguns desses 

indivíduos eram provenientes de grupos cuja relação com a Estrela sempre fora de grande 

rivalidade, o que, sobretudo, no início dos ensaios de 2017 causou um profundo sentimento de 

desconfiança entre os veteranos. Essa pessoa vai realmente dançar na Estrela? Só acredito 

vendo! Essa e outras expressões eram muito comuns. Alguns indivíduos demonstravam 

claramente uma preocupação com as ideias possivelmente trazidas por essas pessoas ao 

cotidiano da quadrilha, alegando que elas teriam a obrigação de se adaptar à forma de 

trabalho do grupo, que esquecessem o modo como trabalhavam em suas antigas quadrilhas. 

Isso causou algumas divergências, a ponto da própria presidente ser acusada por alguns de ter 
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perdido a posse de sua própria opinião, estaria muito influenciada por alguns dos novos 

membros. Houve uma situação em que esta chamou a atenção de um grupo de dançarinos 

veteranos em uma viagem, pois estes estavam bebendo no fundo do ônibus, o que havia sido 

proibido, diante da distância até a cidade onde a quadrilha dançaria. Um dos participantes 

novatos a avisou do que estava acontecendo, motivando a repreensão. Isso causou um grande 

desentendimento, pois, na opinião dos envolvidos, Dalila só havia reclamado por causa da 

atitude do outro colega, que teria feito questão de avisá-la sobre o ocorrido. Houve uma 

discussão, onde o citado rapaz afirmou que apenas estava preocupado com a integridade e 

disposição dos que bebiam, já que a viagem era longa e o festival considerado muito 

importante. Não estava interessado em perder um título tão desejado pela falta de 

consciência, bem como pela ausência do espírito de competitividade de alguns. Nesse 

momento, outras pessoas saíram em defesa dos que sofriam a repreensão, inclusive atacando a 

pessoa que avisou a presidente. Dentre alguns insultos trocados, a fala que considerei mais 

significativa foi: você está chegando agora aqui e pensa que já pode ter toda essa marra? A 

expressão parecia justificar a tentativa de demarcar um território, onde a questão do tempo de 

participação no grupo pretendia legitimar um determinado status. Mas é verdade também que 

o fato de o ator social em questão ser proveniente de um outro grupo junino parece ter 

estimulado o ato, expondo uma fratura na pretensa unidade da quadrilha.  

Apesar de referida situação ter gerado desentendimentos entre algumas pessoas e ter 

agravado a estabilidade de relações que já eram tensas, inclusive em momentos posteriores ao 

ocorrido, seu desfecho momentâneo foi bastante cômico. Dalila, que em geral se mostra uma 

pessoa comedida, ficou furiosa com o acontecimento, que se expressava como uma afronta à 

sua autoridade de presidente da quadrilha. Ao ser informada sobre a presença de um litro de 

cachaça dentro do ônibus, que estava sob a posse do grupo de pessoas citado, solicitou ao 

motorista que parasse imediatamente e se dirigiu até o fundo do veículo, onde tais indivíduos 

se encontravam. Chegando lá, pediu que lhe entregassem a bebida. O participante que havia 

comprado a garrafa ainda tentou escondê-la, colocando-a ao lado da poltrona de uma menina, 

com um pano por cima. A camuflagem não funcionou e Dalila logo avistou a cachaça. Pegou 

a garrafa e saiu em um impulso ao longo do corredor. Desceu as escadas com passos fortes e 

atravessou a porta, dando de cara com uma praça – o ônibus havia parado em uma cidade. Foi 

até um canteiro, subiu em sua borda e, segurando o litro pelo gargalo, o chocou contra o chão. 

O barulho do vidro se estilhaçando pôde ser ouvido de longe. Ao voltar para o ônibus falou: 

eu disse que se tivesse bebida nesta viagem, quebraria a garrafa na mesma hora! Ainda 
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duvidam? A maioria dos presentes ficou estática, tão surpresos se sentiram com sua atitude. 

Evidentemente, os envolvidos na situação, que a esta altura já se encontravam bastante 

distantes da sobriedade, retrucaram, alegando que não eram crianças e que a garrafa de 

cachaça havia custado dinheiro. O rapaz que a havia comprado, além de alcoolizado, ficou 

tão desolado que quase não conseguiu dizer nada. Apenas olhou para a presidente e disse: 

Dalila, como é que você faz isso? Um litro é vida! A reação dos demais a essa fala foi uma 

sonora gargalhada. Depois disso, o rapaz se encostou na poltrona do ônibus e dormiu o sono 

dos desconsolados. Como a viajem ocorreu durante a madrugada, só acordou no outro dia, 

lembrando pouco sobre o ocorrido e dizendo-se envergonhado ao ouvir a história sendo 

contada pelos que presenciaram o fato.    

Essa situação expressa claramente uma tensão existente entre a direção do grupo e os 

componentes, uma vez que aquela tenta exercer um controle sobre estes que nem sempre é 

possível de alcançar em plenitude, levando a algumas atitudes extremas como a que foi 

narrada. Apesar do empenho e do incentivo à seriedade que há no espaço da quadrilha, é fato 

que para os indivíduos ela também representa um espaço de lazer, pois é lá que encontram 

seus amigos, conversam e combinam seus momentos de diversão externos ao grupo. Mas 

dentro deste, como pude observar nos ensaios, essas pessoas também intercalam momentos de 

seriedade e descontração. Além do que, a própria quadrilha costuma realizar momentos de 

confraternização ao final do período junino, nos quais a bebida alcóolica, por exemplo, é 

liberada. Nas próprias apresentações, depois da exibição do trabalho, as pessoas são deixadas 

livres para fazerem o que bem quiserem. Há uma liberdade, pautada na ideia de diversão, que 

permeia todas as relações dos sujeitos dentro do cotidiano da quadrilha. Talvez por isso a 

coordenação, às vezes, sintia dificuldade de impor determinadas ideias, como a proibição do 

consumo de álcool nos ensaios, viagens e antes de apresentação. Parece-me que houve um 

choque de ideias no ocorrido descrito, quando a perspectiva da diversão por parte de alguns 

brincantes se impôs a uma regra previamente estabelecida no grupo, que por sua vez 

privilegiava a necessidade de seriedade – já que o condicionamento e disponibilidade física 

dos componentes deveriam ser priorizados.  

  Ainda a respeito dos deslocamentos territoriais em função das apresentações, a 

questão da pontualidade nas viagens, assim como ocorre nos ensaios da quadrilha, sempre se 

mostrou algo bastante problemático. Em geral, o ônibus saía do local onde residimos eu e a 

presidente. Em dias de apresentação, as pessoas – sobretudo as mulheres, pois a 

caracterização destas costuma ser mais complexa que a dos homens – passam o dia inteiro se 
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preparando. As dançarinas precisam estar com uma maquiagem e um penteado impecável, 

todas arrumadas a partir de um padrão previamente estabelecido. Isso requer tempo e, em 

geral, também ocasiona alguns atritos. Normalmente, apenas algumas pessoas possuem 

habilidades para desempenhar essa função, enquanto outras não parecem inclinadas a esse 

tipo de trabalho. A questão do atraso é o que mais causa desentendimentos. Muitas vezes, 

aqueles que se disponibilizam a maquiar e pentear as meninas precisam ficar disponíveis 

durante toda a tarde para concluir o trabalho dentro do tempo. Percebe-se que, por motivos 

variados – como trabalho, estudos ou mesmo por falta de empenho –, algumas mulheres se 

atrasam muito, o que causa profunda irritação nos voluntários. Não foram raras as vezes em 

que o ônibus saiu bastante atrasado para iniciar uma viagem de horas por conta dessas 

demoras. Há ainda aqueles que possuem habilidades para desempenhar tais trabalhos, mas 

somente se disponibilizam a prestar tais serviços para aquelas com as quais têm maior 

afinidade. Em geral, tais pessoas fazem seus penteados e maquiagens em lugares diferentes, 

tendo acontecido de nos atrasarmos apenas por esperar um grupo bastante reduzido de 

pessoas, que não chegaram no horário. Essa situação envolvendo os favores prestados às 

mulheres em dia de apresentação é bastante tensa, pois há divergências de opiniões. Já 

presenciei situações de pessoas dizendo que não mais ajudariam, pois faziam com todo gosto, 

mas sequer recebiam agradecimentos por isso; ao contrário, recebiam críticas. Por outro 

lado, também observei algumas pessoas afirmando que haveria má vontade por parte de 

alguns que diziam ajudar voluntariamente. Como se vê, até mesmo em situações corriqueiras, 

há a presença de uma tensão entre os participantes, que produz um eminente clima de conflito. 

Algo que considerei interessante tanto nos ensaios quanto nas apresentações da 

quadrilha foi a presença de componentes vendendo lanche para os colegas antes e depois de 

dançar. Nos ensaios, ao que pude perceber, essa ação tinha o objetivo de fazer com que as 

pessoas arrecadassem individualmente uma quantia para pagar acessórios pessoais necessários 

à composição da indumentária (arranjos de cabelo, chapéu, bijuterias, sapatos, etc.), que, 

embora fazendo parte do figurino do grupo, não costumam ser inseridos no orçamento total da 

quadrilha. Foi importante perceber como havia um cuidado, nesse ponto, no sentido de uma 

organização entre os indivíduos. No grupo de WhatsApp da quadrilha, as pessoas postavam 

aquilo que pretendiam vender durante os ensaios do fim de semana e, automaticamente, os 

outros entendiam que deveriam levar outra coisa, para que houvesse uma diversidade de 

opções. Se por um lado isso evitava atrapalhar as vendas do colega, por outro, garantia as 

vendas de quem levava algo diferente. Involuntariamente, se criava uma espécie de rodízio 
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entre os indivíduos. Se em um final de semana alguém levava sanduiche com refrigerante para 

vender, por exemplo, outra pessoa levava bolo com suco, em uma ordem que se alternava a 

cada ensaio, dentre diversas opções. 

No caso das apresentações, notei outra coisa em relação a essa questão. Considerando 

que – pela lógica – os aparatos do figurino já haviam sido comprados, a oportunidade de 

vender lanches para os participantes da sua quadrilha representava a possibilidade de 

arrecadar algo a mais para o seu próprio orçamento. Em geral, eram pessoas que se 

encontravam desempregadas naquele momento, mas aproveitavam sua inserção em um 

ambiente movimentado, com muitas pessoas, para faturar alguns trocados. É nesse sentido 

que se percebe a quadrilha como algo agregado ao cotidiano das pessoas que dela fazem 

parte. Ela não é apenas um algo a mais em suas vidas, é também um espaço de experiências 

diversas, de prazer e raiva, mas também de oportunidades. Adentrar o espaço simbólico e 

físico da quadrilha junina é levar consigo também todas as suas características e 

circunstâncias, sejam elas de ordem financeira, emocional ou afetiva. 

A presença de crianças no espaço dos ensaios do grupo chama atenção. Elas não 

apenas compõem um cenário estruturado pela força do acaso, mas também uma necessidade 

para determinadas pessoas. Algumas participantes da quadrilha são mães e, não tendo com 

quem deixar as crianças, as levam consigo para as atividades da quadrilha. É o caso de Naiara, 

uma das dançarinas mais antigas da Estrela do Luar, com quem também converso neste 

trabalho. Há 15 anos como componente do grupo, ela cresceu participando de suas 

realizações, casou, teve duas filhas, separou-se e ainda hoje segue sua trajetória junina. Ela 

engravidou de sua filha mais nova no final do São João de 2016 e, para a surpresa de todos, 

decidiu permanecer dançando quadrilha. Sempre chegava aos ensaios com um carrinho de 

bebê, com Maria Júlia dentro, acompanhada por um grupo de amigos, dentre eles a madrinha 

da criança, também componente da Estrela do Luar. A menina, paparicada pelos integrantes, 

passeava pelos braços de quase todos que estivessem no ensaio, não faltavam babás. Quando 

cansava, dormia no carrinho, enquanto a mãe ensaiava.  

É a segunda vez que Naiara passa por essa situação. Sua primeira filha – hoje não mais 

criança de colo – nasceu em meio a esse contexto, quando ela ainda era apenas uma 

adolescente. Quando bebê, a mãe também a levava aos ensaios e apresentações, onde também 

recebia os cuidados de quem estivesse disponível. Hoje, Naiara leva as duas para os ensaios. 

Maria de Lurdes, a menina mais velha, se junta às outras crianças, filhas de outros 
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participantes do grupo, e brinca enquanto a mãe ensaia. Às vezes imita os passos executados 

pelos dançarinos durante o ensaio, talvez imaginando seguir os passos da mãe quando crescer. 

Em outras, invade o espaço dos componentes em plena dança, visivelmente irritada, para 

puxar a mãe pelo braço, quando cansa da brincadeira – escapa por pouco de ser pisada e, às 

vezes, é repreendida pelo ato de rebeldia, quando a mãe perde a paciência. A menina chora, 

depois volta a correr ao redor do espaço com seus amigos imaginários, quando já não há 

outras crianças no lugar. Naiara diz que pensa em se aposentar da vida de quadrilheira em 

breve. Ela mesma fala diretamente sobre essa experiência em entrevista: 

É um pouco complicado, porque eu tenho que me dividir na Naiara 

quadrileira e na Naiara mãe. Aí tem a atenção pras filhas e o tempo da gente 

fica muito curto. Mas acho que a vontade de dançar, a paixão pelo São João, 

faz com que eu tente tirar isso de letra, conciliar as meninas com o São João, 

não é à toa que eu levo pra ensaio e tudo. Não que todo mundo goste, não é? 

Minha mãe não quer, outros não querem... Mas eu tento levar porque é como 

eu digo: o São João pra mim se tornou uma coisa muito importante. Não que 

minhas filhas não sejam... Só que é uma coisa que eu ainda não consegui me 

desprender, o São João. Mas é muito complicado eu estar entre a Naiara 

quadrilheira e a Naiara mãe. (Naiara, Sobral, março de 2017). 

A situação exposta é recorrente no universo das quadrilhas. Minha interlocutora, por 

exemplo, trabalha das seis horas da manhã às quinze e trinta, de segunda à sexta em uma 

fábrica de calçados. Quando chega, ainda precisa cuidar das duas filhas – que, em geral ficam 

aos cuidados da avó. Esta, entretanto, recusa-se a ficar com as crianças para que Naiara 

participe das atividades da quadrilha. Ela é um típico exemplo de pessoa que tem tudo para 

desistir da rotina do São João mas, apesar das adversidades, insiste em permanecer nesse 

contexto. Quando perguntei de onde ela tirava tanta disposição e motivação para seguir 

dançando quadrilha, se emocionou e respondeu: 

O meu amor pelo São João, pelo Estrela. Porque meus 15 anos de São João 

são os 15 anos que eu tenho no Estrela. E, ao contrário de outras pessoas, 

que têm vontade de dançar em tal quadrilha porque tem títulos e títulos, eu 

não. Eu me satisfaço muito com o Estrela porque a paixão que eu criei, o 

amor que eu tenho pelo Estrela do Luar, pra mim, já me satisfaz. Quadrilha 

nenhuma, pode ter títulos e títulos, isso pra mim não importa. O que 

importa é eu estar bem na quadrilha que eu danço [...] (Naiara, Sobral, 

março de 2017). 
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Fotos 13, 14 e 15: Crianças no espaço do ensaio; registro: Thiago de Castro. 
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A quadrilha junina competitiva se mostra como um espaço contraditório, no momento 

em que se expressa como um território marcado pelas tensões e por conflitos, mas também 

consegue ser perpassado por uma delicadeza contida nas atitudes de uns para com os outros. 

Parece haver algo de familiar na quadrilha junina para seus participantes, que inúmeras vezes 

manifestam isso por meio de palavras em momentos específicos. De fato, assim como nas 

melhores famílias de que fala o ditado, há brigas, mas também existe a construção de um 

sentimento de pertencimento, uma espécie de laço. 

Em uma situação específica, ocorrida em um dos principais festivais da região, 

exatamente a etapa Ceará Junino, promovido a partir de apoio conquistado através do edital 

estadual já citado neste texto, essa característica se tornou mais clara para mim. Esse festival 

ocorreu no início do mês de julho de 2017, na cidade serrana de Meruoca, próxima à Sobral. 

A Estrela do Luar venceu o concurso, considerado o principal festival da região – que também 

possui sua versão em outras localidades do estado –, visto que desse festival só costumam 

participar as quadrilhas com maior destaque no território contemplado pelo evento. Mas, antes 

disso, o grupo vinha fazendo uma campanha de muito destaque, tendo vencido quase todos os 

eventos nos quais competira até então. Tudo isso o deixou em grande evidência, o que 

certamente despertou atritos entre os membros da Estrela e os de outras quadrilhas de Sobral, 

sobretudo nas redes sociais. Cheguei a acompanhar, através de alguns grupos de WhatsApp, 

essas brigas, que muitas vezes saiam do campo da comparação entre os desempenhos das 

quadrilhas na temporada e partiam para ataques pessoais, que desqualificavam reciprocamente 

a conduta dos envolvidos. Em virtude de um desses desentendimentos, uma componente da 

Estrela do Luar se envolveu em uma briga com uma participante de outra quadrilha19. Após o 

anúncio do título da Estrela no referido festival, se aproveitando do momento de 

comemoração dos componentes, a integrante da referida quadrilha se aproximou de surpresa 

dessa participante da Estrela e desferiu um tapa em sua face. Em seguida, saiu correndo e 

desapareceu na multidão. Aquilo logo se transformou em uma confusão generalizada, pois a 

menina agredida ficou completamente transtornada pela fúria. Foram necessária várias 

pessoas para segurá-la e tentar acalmá-la, mas ela aproveitou um momento de distração dos 

presentes e saiu em busca da rival, determinada a devolver o tapa – e mais que isso. Por sorte, 

não a encontrou. Sorte da quadrilha, inclusive. Os membros da coordenação diziam ter a 

certeza que a agressão fora de caso pensado, visto que o regulamento do evento falava em 

desclassificação de quem se envolvesse em brigas no local do concurso. Mas o tumulto logo 

                                                             
19 Evitarei citar nomes por uma questão ética. 
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foi contido, restando apenas as desavenças. Até o final da temporada não houve oportunidade 

de vingança por parte da componente agredida. O interessante desse fato foi que, no meio da 

confusão, uma das integrantes da Estrela que não se dava bem com a garota agredida ficou 

possessa. Saiu desesperadamente no meio da multidão também querendo encontrar a fugitiva. 

Mesmo tendo desavenças com a colega infortunada, não conseguia admitir a ousadia 

cometida contra ela. Estava decidida a lavar a honra de sua família junina – como alguns 

tratam seu grupo –, nem que para isso tivesse de comprar uma briga que aparentemente não 

era sua. Assim como a vítima do tapa, foi difícil acalmá-la e fazê-la desistir da ideia correr 

atrás da agressora. Por fim, como viu que não tinha mais jeito de achá-la, acalmou-se. Foi 

quando alguém lhe perguntou: mas você não tem atritos com ela? Ao que a mesma 

respondeu: e o que importa isso? Aqui é assim, mexeu com uma, mexeu com todas. 

 

3.2 As relações de gênero no cotidiano da quadrilha junina 
 

 Uma característica da quadrilha que merece ser destacada diz respeito à sua 

constituição a partir da divisão performativa de papeis de gênero. Como já lembrado neste 

trabalho, a quadrilha enquanto dança descende da antiga aristocracia europeia. Ela se constitui 

como uma dança de baile e é formada por pares, como bem lembra Câmara Cascudo: 

Quadrilha. Dança palaciana do século XIX, protocolar, que abria os bailes 

da corte em qualquer país europeu ou americano, preferida por toda a 

sociedade. Foi popularizada sem que perdesse o prestígio aristocrático e 

transformada pelo povo, que lhe deu novas figuras e comandos inesperados, 

constituindo o verdadeiro baile em sua longa execução de cinco pares, 

gritadas pelo “marcante”, bisadas, aplaudidas, desde o palácio imperial até 

os sertões. (CASCUDO, 2001, p.547).   

 Embora a quadrilha junina represente uma significativa transformação da dança 

original, muitos elementos foram mantidos, constituindo-se como centrais e essenciais para 

sua classificação enquanto tal. Essa manifestação é composta a partir da junção de vários 

casais composto por homens e mulheres, que, desempenhando papéis específicos, formam a 

personalidade da expressão cultural em questão. As mulheres são as damas, enquanto os 

homens são os cavalheiros. Essa certamente é uma acepção que descende das origens 

aristocráticas da quadrilha e se pauta em estereótipos e papéis de gênero previamente 

definidos a partir de um perfil hegemônico da heterossexualidade, muitas vezes manifestada 

de forma idealizada. 
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 A construção desses personagens durante a dança também se inscreve na 

corporalidade dos indivíduos, o que também se constrói a partir de um aprendizado 

performatizado, transmitido nos ensaios. Existem modos de ser dama e modos de ser 

cavalheiro, questões que aparecem com certa frequência nas falas dos indivíduos do meio 

quadrilheiro. Por inúmeras vezes ouvi das pessoas que as mulheres representariam o belo e a 

graciosidade da quadrilha junina, enquanto os homens teriam a função segurar a garra, o 

pique e a animação da quadrilha. Isso parece denotar claramente uma divisão de papéis, que 

encontram ressonância no mundo social cotidiano e tendem a representar a mulher como um 

ideal de fragilidade, cuja beleza seria a maior de suas qualidades, enquanto o homem é 

representado a partir da noção de virilidade, associada ao vigor físico. De fato, ao 

observarmos o movimento dos brincantes, sobretudo no momento de aprendizado das 

coreografias e encenações, o modo como as corporalidades destes se estruturam parece variar 

a partir das diferenças de gênero inscritas no padrão da dança, que se modificou mas 

preservou caracteres hegemônicos. 

 Ao conversar com um dos componentes da quadrilha Estrela do Luar, este me disse 

que há sutis diferenças na construção coreográfica que distinguem damas e cavalheiros, uma 

vez que o que acaba contando no final é o que os dançarinos fazem em conjunto. Para ele, 

essas diferenças estariam em distinções de movimentos de mão, braços, pernas e postura 

corporal. Disse ainda que existem determinadas coreografias que são pensadas mais para 

mulheres e outras mais para os homens. Confesso que tive dificuldade de enxergar assim, 

uma vez que ambos sempre se apresentam em ação paralelamente no decorrer da 

apresentação. O que vi, em especial nas construções promovidas durante os ensaios foi, de 

fato, modos de fazer diferentes dentro de uma mesma sequência envolvendo homens e 

mulheres, embora claramente complementares. Por exemplo: o próprio marca-passo, já 

discutido no presente trabalho, é realizado de modo relativamente diferente por damas e 

cavalheiros. Embora o movimento dos corpos em conjunto seja o mesmo, individualmente, as 

posturas corporais são distintas, em grande parte porque homens e mulheres usam acessórios 

e instrumentos diversos na dança. A mulher dança de vestido ou saia – uma peça bastante 

associada à feminilidade –, enquanto os homens dançam com chapéu – este bastante 

associado ao masculino. 

    Essas peças são muito cobradas nos ensaios. Não por acaso. O uso da saia nos 

treinos serve para que a mulher desenvolva a habilidade de balançá-la, formando um 

movimento estético considerado característico das damas na quadrilha junina. Esse balançado 
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deve ter firmeza mas, ao mesmo tempo, precisa denotar performaticamente uma leveza no 

movimento dos braços, para que não soe algo enrijecido. Já o chapéu faz parte de movimentos 

exclusivamente masculinos, quando os brincantes o tiram da cabeça e o balançam. No caso da 

execução do marca-passo, as mulheres devem jogar a saia ao executá-lo, à medida em que 

projetam o corpo para lados diferentes, enquanto os homens o realizam batendo palmas que, 

essas sim, devem ser feitas obedecendo uma postura mais rígida, com o busto levantado e as 

mãos na altura do pescoço. Vale registrar que esses detalhes fazem parte da construção do 

espetáculo, sendo constantemente corrigidos no decorrer dos ensaios, até mesmo porque sua 

boa execução acarreta ganhos na sincronia das movimentações coreográficas, entretanto, 

também ratificam papeis de gênero muito delimitados. 

 Vale a pena lembrar que essa característica, que tende a dividir os gêneros em atitudes 

distintas, também está presente em outras manifestações da chamada cultura popular, 

observadas e analisadas por outros estudiosos. Um exemplo disso é o coco de roda no Cariri 

Cearense. Esses aspectos chegam a ser tão fortes que, mesmo que os grupos sejam compostos 

exclusivamente por pessoas do sexo feminino, quase sempre há a construção de personagens 

ancorados nos papéis de gênero usualmente cultuados em nossa sociedade. Camila Mota 

Farias (2016), que se deteve a analisar a expressão dessa manifestação em grupos compostos 

apenas por mulheres, notou a presença dessa divisão em alguns. Segundo ela,  

Os Cocos produzidos pelas mulheres são marcados por dois papéis, o de 

dama e o de cavalheiro, o que, normalmente, é representado em suas roupas 

[...] Os grupos possuem, portanto, um figurino para damas e outro para os 

cavalheiros: as damas se vestem com vestidos, ou saias e blusas; os 

cavalheiros se vestem com calça ou bermuda e blusa. Alguns acessórios 

complementam os trajes, como as flores ou laços nos cabelos das damas e o 

chapéu de palha na cabeça dos cavalheiros. (FARIAS, 2016, p.84-85). 

 Percebe-se que há um grau elevado de semelhança com as divisões simbólicas de 

gênero existentes no conjunto da quadrilha junina. Tanto é que, mais na frente, a própria 

autora promove essa comparação, a partir de sua percepção: 

A pisada, ou o sapateado, deste Coco de roda ocorre em pares, as 

dançadeiras ficam de frente uma para outra, em alguns casos dão as mãos e 

as elevam na altura da cintura, em outros casos a que executa o papel de 

cavalheiro coloca as mãos para trás e a que faz o papel de dama põe as mãos 

na saia – lembrando movimentos das quadrilhas, com os joelhos levemente 

flexionados, uma vai para um lado e a outra para o outro lado [...]. (FARIAS, 

2016, p.84-85). 

 A organização de pares, compostos por uma figura feminina e uma masculina no coco 

observado constitui um elemento muito presente na realidade das quadrilhas juninas. Essas 
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performances tentam expressar um padrão, que em maior ou menor grau parece representar 

um ideal inscrito nas relações sociais estabelecidas em nossa sociedade. Há uma similaridade 

grande entre as duas manifestações por conta dessa questão da composição de pares ser algo 

significativo. Mas é interessante que se diga que em outras manifestações, que se organizam 

de modo diferente em sua expressão, isso também se dá. É o que demonstra Anderson Vicente 

da Silva (2016) sobre o Maracatu Rural, manifestação pernambucana:  

No maracatu rural, as coreografias e os passos dos personagens são 

marcados por posições de gênero, que refletem a organização das relações 

sociais. Notei em minhas observações, os personagens performatizando 

atributos constituídos socialmente, caracterizando aquilo que deve ser o 

comportamento próprio de homens e mulheres. No caso dos lanceiros, por 

exemplo, os aspectos de força, virilidade e disposição para guerrear são 

atributos necessários ao homem-brincante. Atualmente, a mulher que brinca 

como lanceiro necessita ter esses atributos como marcantes em sua 

performance. Isto é um ponto importante para pensar, que no folguedo 

aquilo que torna os gêneros desiguais está sempre referenciado na vida e 

constitui-se como elemento de organização social. (SILVA, 2016, p.43). 

Algo de semelhante pode ser percebido nas manifestações apontadas. Todas elas se 

ancoram em uma suposta ideia de tradição, muito presente nos discursos que visam legitimar 

as práticas folclóricas ou populares. Uma vez que, no senso comum, essa expressão costuma 

sempre se vincular a permanências e conservadorismos dentro de uma determinada lógica de 

expressão cultural, tais papéis e figuras de gênero parecem se expressar como um aspecto 

importante para a conservação de um padrão simbólico capaz de fazer da manifestação o que 

ela é. Ao conversar com Layze, que dançou na Estrela do Luar em 2017 pela primeira vez, 

mas que já possui uma trajetória anterior no movimento junino, tendo passado por outros 

grupos quadrilheiros de Sobral e Ipu, sua cidade natal, ela me disse já ter notado muitas coisas 

em relação a essa questão da divisão dos papéis de gênero. Layze, por ser aluna do curso de 

psicologia, diz se interessar muito em observar aspectos comportamentais presentes na 

quadrilha. Começamos com uma conversa informal, que evoluiu para uma entrevista sobre 

essas questões. Sobre a dança junina, ela fez uma observação interessante: 

[...] durante a coreografia, é sempre o homem que leva a mulher. É um 

padrão. Eu não sei como é que eu posso explicar isso, mas, como é uma 

dança de par, vai ser sempre o homem que, de alguma forma, conduz a 

mulher. Dificilmente tu vai ver um trecho na coreografia em que não... 

Enquanto estiverem os pares, geralmente quem conduz é o homem. Essa 

parte de “close” fica pra mulher e tal... Mas questão de condução, é sempre o 

homem. Acho que é isso que fica marcado em questão de diferença entre o 

papel da mulher e o papel do homem durante a dança. (Layze, Sobral, 

outubro de 2017). 
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Na opinião de minha interlocutora, as questões de gênero observadas no decorrer da 

dança são parte de um repertório seguido não somente pela quadrilha junina, mas por outras 

modalidades dançadas. Segundo sua percepção, como a quadrilha é uma dança de pares – 

formados por figuras masculinas e femininas –, a construção de comportamentos esperáveis 

dos que ocupam as distintas posições na performance artística é praticamente uma premissa. 

Assim sendo, como bem coloca, uma das características mais marcantes desse tipo de dança é 

a condução da mulher pelo homem, que deve dirigir os movimentos quando as coreografias 

são focadas de modo mais detido nos casais. Esse modelo impacta em posturas e modos de se 

comportar em cena, visando transmitir uma determinada ideia. Ainda discorrendo sobre o 

assunto, Layze complementa sua opinião a respeito dos padrões seguidos pela quadrilha 

enquanto técnica dançada. Para ela, 

[...] são questões culturais. É algo que, culturalmente, não é colocado só 

dentro da quadrilha, mas na dança de um modo geral. É muito difícil você 

ver um estilo de dança que envolva casal, par, em que não há esse padrão: de 

que é a mulher que traz a graciosidade, a beleza dos movimentos, a 

delicadeza, o balançado do vestido... Enquanto o homem já é ligado a uma 

coisa mais de força, de vigor... E é basicamente isso. Eu já ouvi sim, não 

com tanta frequência, mas eu ouvi já de alguma pessoa, e é algo que é 

realmente muito forte. Eu, como dançarina, como quadrilheira, e como uma 

pessoa que sempre observa essa questão de comportamento das pessoas, é 

algo que fica muito visível, sabe? Algo que fica muito latente. Tipo, quando 

a mulher vai aprender a dançar quadrilha, ela não vai aprender a balançar o 

vestido de um modo em que ela fique “emborcada”, ou que ela mostre muita 

força, ou que ela traga essa coisa como se fosse algo muito “bruto”, entende? 

Sempre ela é lapidada pra se tornar algo mais delicado, pra se tornar algo 

mais feminino, isso fica muito forte. (Layze, Sobral, outubro de 2017). 

 Layze relaciona os caracteres da quadrilha a questões que classifica como culturais. 

Para além de seguir modelos obedecidos por outras danças de salão, protagonizadas por 

casais, haveria, no seu ponto de vista, elementos inscritos na própria maneira de ver e se 

portar das pessoas dentro da realidade sociocultural em que a quadrilha junina se expressa. 

Ela se manifestaria transmitindo visões de mundo que ajudam a estruturar a própria 

organização da sociedade, inclusive no que se refere às questões de gênero. Para Rafael 

Noleto (2016), que realiza um rico trabalho versando sobre gênero, raça e sexualidade no 

campo das quadrilhas juninas de Belém/PA, 

A primeira e mais nítida distinção que se sobressai quando se tem uma 

experiência com qualquer prática em dança diz respeito à divisão binária dos 

gêneros. De um modo geral, a dança, com seus códigos de movimento todos 

ordenados para uma finalidade estética, ritual ou de busca pessoal pelo 

endonismo, é inteiramente regulada para produzir diferenças que dizem 

respeito à retórica do gênero. (NOLETO, 2016, p.128). 



 

135 

 

 Considerando tal aspecto, a quadrilha junina estaria dentro de um conjunto maior de 

orientação estética e social, que caminha no sentido de reforçar padrões culturais que, mais do 

que representações, constituem modelos performáticos que ajudam a estabelecer na prática os 

significados construídos em torno dos atores em relação a uma diversidade de pontos, dentre 

eles os modelos distintivos de uma masculinidade ou feminilidade. Conforme Noleto (2016), 

se tais marcadores estão inscritos na própria expressividade do ato dançado, que independente 

do tipo em que se enquadre se apresenta generificado, “[...] falar mais especificamente sobre 

quadrilhas juninas é, sem dúvida, tratar de experiências corporais com o gênero.” (NOLETO, 

2016, p.128). Sob essa perspectiva, é pertinente considerar que a manifestação junina sempre 

se apresenta aconrada em um modelo, cujos códigos principais se deixam ver mais claramente 

nos personagens mais emblemáticos da dança. 

Considerados os grandes anfitriões da festa que a quadrilha junina ritualmente encena, 

o casal de noivos parece ser a grande síntese dessa construção. O noivo, sempre pensado 

como um conquistador ou sedutor, é a própria representação da virilidade masculina clássica, 

seu papel é o de cortejar aquela que virá a ser sua esposa – ritual encenado obrigatoriamente 

pela quadrilha. A noiva, por sua vez, é quase sempre a moça frágil, delicada e apaixonada, 

que sonha romanticamente em se casar com seu amado. Simbolicamente, é como se todos os 

casais da quadrilha representassem algo assim, pois a maioria dos passos realizados 

individualmente pelos pares demonstram o cortejo do cavalheiro à dama. Um exemplo disso 

são o beija-flor e o balancê – passos considerados tradicionais. No primeiro, o cavalheiro 

encena um beijo na mão da dama, quando esta estende o braço com a mão levemente 

flexionada, enquanto aquele se ajoelha ou flexiona os joelhos ao encostar os lábios na mão. O 

segundo é como se fosse um breve passo de valsa ou forró, quando homem e mulher dançam 

com os corpos juntos, enquanto o primeiro conduz a dança. Minha interlocutora usa sua 

própria experiência para exemplificar a construção da técnica corporal na constituição do 

papel da dama na quadrilha junina, afirmando que se trata de um processo que muitas vezes 

entra em conflito com questões comportamentais de cada pessoa: 

Eu fui noiva de quadrilha durante dois anos, três, na verdade, mas um eu tive 

que me afastar. E durante esses três anos de preparo, de experiência que eu 

tive com relação ao cargo de noiva, era muito forte o discurso que eu ouvia 

com relação à forma que eu dançava, porque eu sempre dancei com muita 

força. Eu não sou uma pessoa delicada! Eu não me vejo como uma pessoa 

delicada. E assim, eu sou muito tranquila com relação a isso, eu acho que pra 

dançar bonito você não precisa ser vista o tempo todo com aquela 

delicadeza, aquela coisa muito... Sabe? Eu acho que a mulher, sim, tem que 

carregar uma força na quadrilha, não é só um papel do homem. E eu trazia 
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muito isso, eu gritava, sabe? Eu chamava a minha quadrilha. É como o 

pessoal dizia: Layze, tu é a dona da festa! Então aquela quadrilha é tua! Não 

que eu estivesse confundindo meu papel com o do marcador, mas eu tentava 

de alguma forma ser também força pra eles. E, em partes, eu era criticada 

positivamente e, em partes, eu era criticada negativamente. A minha própria 

mãe foi a primeira referência que eu tive com relação a me ajudar com esse 

meu processo de aprendizagem – porque é um processo! Eu não nasci pronta 

pra ser noiva! –, ela dizia sempre: Layze, tu é muito bruta! Tu não tem 

delicadeza, tu não tem movimentos que, geralmente, as meninas têm. [...] Eu 

ficava sem entender, sabe? Eu entendia, mas ao mesmo tempo não. Eu 

entendia que era algo que já era culturalmente impregnado, já era 

praticamente um estigma, mas ao mesmo tempo eu não concordava, porque 

eu podia, sim, ser uma boa noiva, mas sem precisar trazer toda aquela 

delicadeza que é exigida, que é pautada, que é cobrada das meninas... Não só 

das meninas, mas principalmente quando se tem um cargo de destaque. 

Tanto é que, até as meninas que dançam em quadrilhas geralmente mais 

tradicionais, que sempre foi o meu caso, eu sempre dancei em quadrilha 

tradicional, ainda assim carrega isso, de querer trazer essa delicadeza pra 

menina, pra mulher, enquanto o homem tem esse papel de ser o vigor, de ser 

a força, de estar ali conduzindo, de estar levando a mulher, de estar 

“trazendo forças pra ela”, enfim, pra que ela possa ser bem conduzida [...] 

(Layze, Sobral, outubro de 2017). 

 O comentário de Layze demonstra claramente a existência de um padrão corporal a ser 

interiorizado por quem pretende dançar quadrilha junina. Mais do que a ver com o 

aprendizado de aspectos coreográficos da dança, esse padrão funciona claramente como um 

mecanismo de adequação dos corpos a papéis e performances que tendem a reforçar modelos 

imagéticos de masculino e feminino, pelo menos do ponto de vista da dança e da encenação, 

que anda sempre a seu lado. Para Berenice Bento (2006, p.26), “Ser um homem/uma mulher 

implica um trabalho permanente, uma vez que não existe uma essência interior que é posta a 

descoberto por meio dos atos. Ao contrário, são esses atos, corporais, estéticos e linguísticos, 

que fazem o gênero”. No caso das divisões estéticas e performáticas ligadas ao gênero dentro 

da quadrilha junina, parece ser fato que há uma construção, um modelamento das formas de 

se portar em cena que denotam esse aspecto. É por meio de ideias já estabelecidas sobre qual 

seria a imagem da dama e a do cavalheiro que os padrões comportamentais, por sua vez 

repercutidos no modo de dançar e interpretar na quadrilha enquanto manifestação da cultura 

popular, se instituem e se propagam dentro de um aprendizado. Para Marcel Mauss, todas as 

técnicas, sejam estas manuais ou mesmo aquelas que se inscrevem no próprio corpo enquanto 

instrumento, são frutos de um aprendizado instituído lentamente. Segundo ele, “Toda técnica 

propriamente dita tem sua forma” (MAUSS, 2003, p.403), além do que, cada sociedade 

cultiva seus próprios hábitos, o que também – podemos intuir – é marcado por divisões e 

modelos binários relacionados a homens e mulheres. Nesse caso, a quadrilha, enquanto 
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produto também de uma visão hegemônica sobre os sexos, se institui enquanto técnica 

levando em conta determinados marcadores de gênero. 

É importante frisar que essa organização binária das performances do espetáculo 

junino termina por extrapolar o espaço ocupado pela estrutura da dança. Esses papéis 

terminam sendo levados também para fora dos processos dançados e encenados na 

performance artística, sendo também observados nos trabalhos de montagem dos aparatos e 

elementos materiais do espetáculo, como cenários, adereços e figurinos. Essa também é uma 

percepção expressa por Layze: 

Você tira pelas coisas mais simples. Desde preparo de cenário, preparo de 

figurino... Geralmente, cenário, trabalho mais pesado, sempre fica pro 

homem. Apesar de que há mulheres dentro do grupo que acabam pegando 

esses trabalhos mais pesados, como acontecia... Às vezes eu, ou a Anna 

Kécia, ou a Vanessa... Pra ajudar os meninos, acabavam indo ajudar com os 

ferros, ajudar na montagem de cenário, ajudar nesses trabalhos mais pesados 

mesmo, que geralmente já é um costume, já é algo natural, entre aspas, que 

seja um trabalho feito por homens. (Layze, Sobral, outubro de 2017). 

 Para ela, essa divisão das tarefas necessárias à quadrilha, ligadas tanto à confecção 

como montagem dos aparatos que ajudam a dar vida ao espetáculo, revela de modo ainda 

mais forte a divisão de papéis de gênero dentro do grupo junino. Como um reflexo do que 

acontece no corpo da própria dança, segundo Layze, as atividades mais pesadas costumam ser 

delegadas aos homens, ficando as mais delicadas com as mulheres. Em um determinado 

ensaio, houve uma divisão de tarefas visando as apresentações. Como a quadrilha utilizaria 

um aparato cenográfico bastante volumoso e pesado, acordou-se que a montagem e 

desmontagem, bem como o traslado dessas peças do veículo até o local da apresentação, 

como também o retorno delas, seria tudo feito pelos homens. Um dos brincantes, inclusive, 

chegou a ratificar que isso nem poderia ser discutido, pois aquilo seria um trabalho para a 

força masculina. Assim estabeleceu-se a dinâmica para os festivais. Minha interlocutora 

discorre sobre essa questão na entrevista, levantando alguns questionamentos: 

Eu lembro muito bem de uma vez que a gente estava discutindo no grupo 

sobre a questão dos meninos que acabavam se negando a fazer um trabalho 

mais pesado, tipo o Henrique, o Heitor, que sempre acabavam escapulindo 

[...]. E o Aurélio20 veio com um discurso parabenizando as meninas que 

acabavam pegando um trabalho mais pesado, que era a Anna Kécia, a 

Vanessa, não lembro se tinha outra pessoa... Eu lembro que eu até disse 

assim: Valha, eu também pego! Porque geralmente eu ia ajudar o Armando 

                                                             
20 Os nomes que estão em itálico na fala de Layze correspondem à nomes fictícios. Achei interessante substituir 

os nomes em questão, pois tais pessoas aparecem diretamente no presente trabalho. Considerei prudente evitar 

exposição. 



 

138 

 

[meu par] na montagem de cenário. Aí ele: não, é porque essas eu vejo com 

mais frequência... E eu: Ah! Beleza! E assim... Em partes, foi algo bom 

porque mostrou tipo assim: “até as meninas fazem”. Mas eu fico me 

perguntando até que ponto a gente tem que naturalizar isso. Eu não gosto de 

me questionar muito, porque as vezes, podem pensar: ah! Ela problematiza 

tudo! Não é isso, é porque eu gosto de questionar essas coisas. Mas tem isso 

bem forte. Por exemplo: tem algum problema no figurino, é na mão das 

meninas, entendeu? Bordado... Eu lembro que uma vez o Maurício reclamou 

com a Flávia porque ela não sabia bordar. Eu fiquei me perguntando: ela é 

obrigada a bordar, só pelo fato dela ser mulher? Montar cenário, só homem 

pode? Porque é homem, e é um trabalho mais pesado? Por que mulher não? 

[...] Os penteados... Tudo bem que têm homens que ajudam nos penteados.. 

Dois, três caras que chegam e vão ajudar as meninas, mas parece que é 

sempre uma coisa já imposta, de que a mulher é que tem que ter jeito de 

fazer penteados e a maquiagem, sabe? E, se ela não souber se maquiar, ou se 

preparar, fazer cabelo... É como se ela fosse menos mulher. Não que isso 

fique explícito, mas eu vejo, pela forma como as pessoas às vezes falam. 

Tipo assim: “Ave! A fulana nem pra fazer a maquiagem!”.  E tipo assim: Por 

quê? Só pelo fato dela ser mulher, entendeu? Esses trabalhos mais delicados, 

mais detalhistas... Essas coisinhas mais minimalistas, geralmente são 

voltadas para as mulheres, enquanto trabalhos mais braçais, mais fortes, mais 

pesados, sempre são voltados para os homens. Em resumo, eu acho que é 

isso. (Layze, Sobral, outubro de 2017, grifos meus). 

 A fala de Layze, que soou como uma espécie de desabafo – provavelmente pela minha 

posição de membro da coordenação da quadrilha –, expressa as divisões simbólicas que, no 

seu entendimento, permeiam os processos organizativos do grupo. Mas sua observação traz 

também uma carga maior, advinda de suas experiências em outros grupos juninos, além da 

Estrela do Luar. Ela demonstra a construção de performances sociais, que comunicam ideias 

hegemônicas dentro da interação vivida no interior da manifestação quadrilheira. Cabe 

destacar, entretanto, que, a despeito desses padrões ditos heteronormativos que pude observar 

no movimento junino cearense – e em Sobral, mais especificamente –, há um ponto que se 

apresenta como desestabilizador dessa intencionalidade normatizada: a presença massiva de 

homossexuais – principalmente do sexo masculino – nas quadrilhas.  

A expressão de muitos desses indivíduos parece influenciar o surgimento de novas 

ideias no contexto da manifestação e, às vezes, entra em choque com essa constituição 

padronizada da dança no cotidiano das quadrilhas. Inúmeras vezes vi alguns imitando a forma 

como as mulheres dançavam durante os ensaios, como uma espécie de sátira que ironizava 

sua condição dentro daquele espaço. Como quem dissesse vou dançar de modo afeminado 

sim, ainda que digam que não pode, mesmo no papel masculino, alguns deles imitavam os 

movimentos femininos, às vezes encenando ter uma saia sendo balançada por uma das mãos. 

Essa performance sempre aparecia de forma jocosa, como uma espécie de brincadeira. No 

momento da apresentação, isso era completamente inconcebível, tendo eles que se manter no 



 

139 

 

personagem que cabia ao cavalheiro. Outra questão curiosa é que, como haviam faltosos nos 

ensaios com certa frequência – por motivos diversos –, muitos desses homens gays faziam 

questão de assumir o lugar das damas ausentes, caso seus pares também não estivessem 

presentes. Presenciei situações em que dois homens disputavam para ver quem dançava no 

lugar de uma mulher que faltara. A solução fora um revezamento. Nesse momento, eles 

assumiam a performance de gênero esperada das damas. Mesmo que não estivessem de saia, 

imaginavam uma e jogavam-na de um lado para outro, faziam os movimentos conforme as 

mulheres, abandonando a postura do cavalheiro. Era interessante perceber esse trânsito entre 

os papeis de gênero protagonizados por tais indivíduos no espaço do ensaio. Ao conversar 

com Augusto, participante da quadrilha Estrela do Luar há quatro anos, que se reconhece 

como homossexual, algumas possibilidades a respeito dessa expressividade gay surgem como 

aspectos que merecem ser considerados. Estudante de Pedagogia e interessado nas questões 

de gênero e sexualidade, ele expressa: 

Eu acredito que tem havido uma revolução da identidade de gênero dentro 

do ambiente junino, dentro da quadrilha, quando a gente percebe uma pessoa 

dançando de saia bem livre, sem medo do julgamento, sem medo do que vão 

dizer dela ou das piadas que vão fazer... Às vezes é só uma brincadeira, um 

coloca uma saia e faz lá uma imitação, uma sátira da mulher dançando 

quadrilha, mas outras vezes é realmente uma pessoa que ainda sente que a 

identidade dela está reprimida, e aí fica soltando essa repressão aos poucos 

através da dança. Quando a gente tem uma pessoa dançando de mulher, que 

a gente já tem essa prática das quadrilhas juninas, quando o trato no 

feminino acontece, mas de forma concordante entre ambas as partes... Então 

eu vejo isso também como um meio de revolução da identidade do gênero 

dentro do movimento junino. (Augusto, Sobral, outubro de 2017). 

O espaço da quadrilha também parece se expressar como um campo de sociabilidade 

gay, onde comportamentos, códigos linguísticos e formas de tratamento usualmente 

relacionados a tais indivíduos se expressam cotidianamente. Essas constantes interações, 

somadas à possibilidade de transitarem em direção ao papel de gênero oposto ao que lhe é 

determinado, ainda que apenas em momentos delimitados, parecem fazer do campo simbólico 

das quadrilhas juninas um espaço de livre expressão para muitos gays, o que em muito 

diferiria de outros espaços nos quais tais indivíduos se inserem em seus percursos cotidianos. 

Para Augusto, dentro de uma lógica estruturada pelo que também classifica como 

heteronormatividade, comportamentos mais fluidos entre os papéis de gênero como os 

apontados aqui raramente são aceitos sem que haja qualquer tipo de repreensão. Segundo ele, 

[...] o gay até pode ser gay desde que ele seja másculo, desde que ele esteja 

enquadrado dentro daquele universo predominantemente ocupado por 
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heterossexuais. “Eu sou um homem gay, mas eu tenho que me vestir como 

um homem hétero”. “Eu sou um homem gay, mas eu tenho que portar como 

um homem hétero”. Eu sou até aceitável, tolerável pela comunidade  hétero 

mas, desde que eu me enquadre nos padrões deles... Já que a minha 

orientação sexual não pode ser mudada, que eu mantenha pelo menos o jeito 

homem de ser. (Augusto, Sobral, outubro de 2017). 

Para meu interlocutor, essas características cotidianas vividas por parte significativa 

dos homossexuais em seu cotidiano fariam da quadrilha e seu espaço simbólico um ciclo de 

relativa liberdade, sobretudo para um determinado perfil de gays. Segundo conta, os 

homossexuais participantes de quadrilha junina, em geral, teriam características específicas e 

até estigmatizantes, e encontrariam mais dificuldades de se enquadrar no modelo padrão da 

heterossexualidade masculina. Estes seriam vistos pelas pessoas externas ao ambiente 

quadrilheiro, inclusive pelos próprios homossexuais, como indivíduos de personalidade muito 

marcada por uma feminilidade. Em geral, conforme me disse, a homossexualidade vivenciada 

por homens participantes da manifestação junina é tratada de um modo homogêneo e 

generalizante, que além de desconsiderar possíveis particularidades, tende a diminuir o valor 

de tais indivíduos. Sob essa perspectiva, os gays das quadrilhas juninas são vistos como 

afeminados, afetados e de comportamento extremamente expansivo, o que frequentemente 

costuma ser tratado de modo pejorativo. É interessante que, ao me falar sobre essa questão, 

Augusto cita seu próprio exemplo para destacar essa visão, contando o início de seu processo 

de inserção no universo junino: 

Eu entrei no meio junino há quatro anos, e eu moro aqui em Sobral há oito. 

E todas as vezes que eu assisti quadrilha em Sobral, eu achava aquele 

negócio muito lindo, sempre com muita vontade de participar, mas com 

preconceito, porque eu percebia gays muito escrachados, gays muito 

afeminados, e eu era uma dessas pessoas que achavam que o gay precisava 

ser “homem”, ter aparência máscula. Eu achava que o gay não precisava 

vestir-se de mulher, eu achava que ele deveria apenas gostar de homem e só, 

e nem demonstrar que gostava. Eu nunca tive muitos problemas com relação 

à minha própria sexualidade, talvez porque eu não a compreendesse como eu 

a compreendo hoje em dia. Então quando eu estava fora do meio junino a 

questão era essa: “Ah eu até queria entrar, mas será que eu não vou ficar 

igual aos gays que tem lá?”, ou “será que aqui fora não vão me taxar como 

hoje eu estou taxando esses gays que tem lá?”. A questão era justamente 

essa. Eu achava que a homossexualidade dentro do meio junino era algo 

menor do que a homossexualidade fora dele. Então tem o preconceito dos 

héteros, da comunidade mais conservadora contra o gay, tem o preconceito 

do gay contra o gay – o gay afeminado – e o preconceito ainda dos gays de 

modo geral contra os gays que participam da cultura junina, visto que 

algumas pessoas acham que esse tipo de cultura é coisa da periferia mesmo, 

que não tem por quê a classe média ou o pessoal dos bairros mais nobres 

irem dançar quadrilha, que isso é coisa de quem mora na favela aqui em 

Sobral, nos bairros mais pobres. (Augusto, Sobral, outubro de 2017). 
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 Augusto conta que existe um preconceito em relação aos gays participantes de 

quadrilha junina que parte de heterossexuais com pensamentos conservadores a respeito de 

gênero e sexualidade, mas que também há uma discriminação de tais pessoas por parte de 

alguns homossexuais externos a esse meio, sobretudo daqueles que buscam se encaixar dentro 

de um papel de gênero e sexualidade mais próximo do padrão do homem hétero. Entretanto, 

também crê que há um marcador de classe nessa diferenciação, pois a quadrilha seria um 

espaço frequentado em sua maior parte por homossexuais das chamadas classes populares ou 

periféricas da cidade de Sobral. Nesse caso, haveria um preconceito ocasionado por um 

conjunto de três fatores: a orientação sexual desviante do padrão usual, as características 

comportamentais afeminadas e a classe social. Meu interlocutor segue falando da sua 

experiência antes de adentrar no movimento junino: 

Eu custei a entrar em quadrilha junina. Sempre gostei, mas a minha 

visão de fora era a de que aqui dentro eu iria encontrar: “viados”, 

usando um termo bem pejorativo, porque era assim que eu via a 

homossexualidade dentro da quadrilha, eram gays bem escrachados, 

gays que não tinham nada pra fazer, não tinham nada a perder, então 

eu via o meio junino bem como isso. Muito embora eu gostasse, eu 

achava que ser gay dentro do movimento junino me desfavorecia. Eu 

tendia a ser menos que um gay que não participasse disso. [...] eu, 

absolutamente, hoje acredito e apoio todo e qualquer tipo de 

diversidade dentro do movimento e fora dele... Em referência ao 

movimento, eu sou absolutamente à favor dessa satirização, desse 

meio de viver, dessa questão com a identidade, de exaltar a própria 

identidade, ainda que não se possa fazer isso lá fora, mas que na 

quadrilha tenha sim essa liberdade pra falar, pra fazer [...] (Augusto, 

Sobral, outubro de 2017). 

 A inserção no espaço da quadrilha e da manifestação junina parece ter feito Augusto 

mudar muitas de suas visões sobre a experiência dos homossexuais dentro desse universo. 

Mas, mais que isso, sua fala problematiza um aspecto importante: a aceitação da diversidade 

de práticas e comportamentos existentes no interior do universo LGBT. Para ele, essa 

vivência dentro do contexto junino representou algo fundamental para a construção de um 

maior respeito às identidades de gênero, bem como os distintos modos de viver a sexualidade, 

exatamente porque se deparou com performances sociais que sugeriam essa fluidez entre os 

papéis estabelecidos como norma dentro e fora da quadrilha. Segundo Marvin Carlson 

(2009,p.24): 

[...] muito da análise antropológica recente de performance tem enfatizado 

como ela pode operar dentro de uma sociedade precisamente para solapar a 

tradição, a fim de proporcionar um local para a exploração de estruturas e 

modelos de comportamento alternativos e novos. (CARSON, 2009, p.24) 
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Parece-me ser dentro desse contexto, e considerando essa concepção, que os 

homossexuais, em suas expressões diversas, aparecem dentro desse modelo padronizado: 

como uma espécie de flexibilização nas reflexões sobre os papéis de gênero dentro da 

realidade das quadrilhas juninas. A presença desses indivíduos – bastante grande – nos obriga 

a pensar formas alternativas de conceber a manifestação tal como exposta até agora. Layze, 

minha outra interlocutora, também reflete sobre essa questão, expondo a desestabilização que 

a presença dos gays no espaço da quadrilha coloca em relação aos ideais de gênero, não 

apenas no que concerne à dança, mas principalmente no que se refere às atividades externas 

também necessárias ao espetáculo junino. Ela toca nessa questão apontando exemplos de 

pessoas que observa no interior do grupo, refletindo a partir de seu próprio entendimento a 

respeito disso: 

[...] tu vê como fica, por exemplo, a situação dos meninos que agem como 

menina, que tem essa questão da feminilidade muito forte no 

comportamento, essa coisinha delicada. Por exemplo, a Arielly. Fica difícil 

você definir qual o papel dela ali, entende? Pra Ariely não é tão complicado, 

talvez, por ela já carregar uma coisa muito forte assim dessa imagem 

feminina, dessa coisa de que ela se vê como mulher, não como homem. Mas, 

ao mesmo tempo, ficava aquele impasse, tipo assim: “ah não ajudava em 

nada”, carregar ferro, essas coisas assim, sabe? Eu acho que, pra ele, só não 

foi tão cobrado, pro Arigleidson21, no caso, porque, como eu já falei, ele já 

trazia essa imagem feminina, se portando como Arielly o tempo inteiro. 

Agora vamos ver um outro caso: o Heytor. O Heytor é um homem, ele é gay, 

extremamente afeminado, mas é uma pessoa que tu olha pro corpo dele e vê: 

meu Deus, como é que essa criatura vai carregar, vai fazer todo esse trabalho 

braçal? Não querendo anular o fato dele ser folgado, porque ele é (risos), 

mas é essa coisa de que, por ele ser homem, tinha essa cobrança em cima 

dele, de que ele tinha que fazer o trabalho braçal. E se ele não tivesse 

habilidade com isso? Era evidente que ele não tinha, mas era exigido dele, 

do papel dele como homem dentro da quadrilha. (Layze, Sobral, outubro 

de 2017). 

 Apesar dos fortes marcadores de gênero, que dividem de modo muito pragmático as 

atitudes de homens e mulheres, não somente na dança, mas no cotidiano da manifestação 

quadrilheira enquanto espetáculo, a presença dos gays e indivíduos com vivência pautada 

naquilo que Larissa Pelúcio (2009) chama de travestilidade, elemento que busca construir 

uma feminilidade que borre o masculino do corpo – ainda que não consiga apagá-lo 

totalmente –, traz para a cena uma espécie de supremacia do feminino sobre o masculino, pelo 

menos no que se refere ao campo da performance artística. Como o público gay tem ganhado 

mais espaço nos diferentes setores da sociedade, sua expressão dentro da manifestação 

                                                             
21 Arielly, como prefere ser chamada, era uma das participantes de experiência transexual da quadrilha Estrela do 

Luar 2017. Seu nome de batismo é Arigleidson, mas poucas pessoas a chamavam assim. E quando isso ocorria, 

era em momentos de descontração, ao que ela retrucava imediatamente. 



 

143 

 

quadrilheira também tem ocorrido. Mas percebo algo ainda maior que isso. Como lembra 

Augusto, em toda quadrilha vai ter um gay, e aquele gay que se mostra, que não tem medo de 

ser gay, que não tem medo de se dizer gay, talvez por isso o ambiente junino seja conhecido 

como um ambiente LGBT. Ao nos inserirmos dentro do cotidiano vivenciado pelas quadrilhas 

juninas competitivas, pelo menos no que se refere ao campo de Sobral, que delimitei para 

observar melhor os processos, percebe-se esse meio como um espaço onde o público em 

questão parece se reconhecer. Tais pessoas são praticamente maioria dentro dele.  

 Atrelada a essa questão, há o fato de que existe uma supervalorização daquilo que é 

percebido como feminino na quadrilha contemporânea, característica que permeia fortemente 

a manifestação no Ceará. Esse aspecto aparece como uma espécie de resistência, ainda que 

indiretamente, em relação ao padrão heteronormativo imperante na quadrilha junina, 

aumentando a flexibilidade e diminuindo a rigidez relativa aos papéis de gênero em diversos 

aspectos. Se a quadrilha junina é uma manifestação cultural brasileira e, como é sabido, o 

Brasil se estruturou com base em uma lógica patriarcal, que não só divide as atitudes de 

homens e mulheres, mas tende a subjugar estas últimas, então esse fenômeno que valoriza a 

figura feminina procura romper com um padrão hegemônico, ainda que com limitações. 

Anteriormente, citei o casal de noivos como uma síntese dos comportamentos tradicionais que 

os componentes de uma quadrilha junina deveriam obedecer. Isso ainda segue ocorrendo, 

como já demonstrado. Mas, nos últimos anos, o casal de noivos tem dividido – e em alguns 

aspectos até disputado – espaço com a figura da rainha. Se o casal de noivos representa o 

ideal do casal romântico e termina por delimitar de maneira muito objetiva aquilo que viriam 

a ser as atitudes de damas e cavalheiros, a rainha já aparece como um personagem 

independente, que se apresenta sozinha em alguns momentos da dança e traz consigo atributos 

de beleza, vigor na dança, ousadia na performance e sensualidade. Em alguns aspectos, ela é 

quase o oposto da figura da noiva, tida como o padrão a ser seguido pelas damas. Com a 

popularização das rainhas, percebe-se que um determinado padrão de feminilidade tem 

invadido o contexto simbólico das quadrilhas juninas com bastante força, não suprimindo o 

modelo hegemônico pautado no casal (dama e cavalheiro), mas ofuscando significativamente 

esse padrão em determinadas situações – dentro e fora do espetáculo. Sobre isso, Layze 

também faz um interessante comentário. Para ela, essa valorização do feminino é uma 

influência das quadrilhas de Fortaleza, que têm exportado esse modelo para outros lugares, 

inclusive estruturando uma ideia muito delimitada sobre essa mulher condensada na rainha 

enquanto personagem: 
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Sim, tem essa valorização. Mas por quê? No meu ponto de vista, isso iniciou 

justamente por conta das rainhas. O movimento junino antigo pro 

contemporâneo houve uma mudança, uma discrepância muito grande. Por 

quê? Primeiro, a festa é dos noivos. Você vê alguém falando sobre isso? É 

muito difícil encontrar um coreógrafo, um projetista, alguém que se envolva 

com o movimento junino, que valorize ainda esse fator de que a quadrilha é 

dos noivos, que a festa é dos noivos. Tu chega no movimento da capital, que 

é um movimento bem mais forte, ou pelo menos é um movimento mais 

valorizado, porque as pessoas sempre têm como referência a capital, é uma 

coisa em que eles valorizam muito mais o momento da rainha, valorizam 

muito mais um momento de close22 para as meninas, tira-se pela Paixão 

Nordestina23 em 2014, que havia um momento só pras meninas, tira-se pela 

Ceará Junino24 também este ano que tinha um momento também só das 

meninas... Que, inclusive, na quadrilha quase toda você não vê tanto os pares 

juntos, é mais momentos do homem e momentos da mulher. E sempre o da 

mulher tem aquele glamour a mais, tem aquele atrativo a mais, sabe? Uma 

coisa que chama mais atenção! (Layze, Sobral, outubro de 2017). 

 A percepção de minha interlocutora denota uma transformação visível na concepção 

de quadrilha junina no Ceará, o que aos poucos tem se alastrado pelo estado e influenciado 

diferentes grupos. Essa mudança parece ter a ver diretamente com algumas transformações no 

modo de conceber o papel do feminino na dança junina, influenciadas pela personagem 

protagonizada pela rainha. Para ela, isso tudo ocorreu por causa da presença incisiva do 

público LGBT no universo junino: 

[...] sim, há essa valorização. Mas principalmente pelo público LGBT. 

Geralmente, são as conhecidas gays, que querem dançar como mulher, mas 

não dançam, aí acaba que elas, eu não sei se eu posso dizer isso... Mas é 

como se elas transferissem esse desejo de estar ali pra essas meninas que 

estão de fato ali. É como se fosse uma realização pra elas, e que, inclusive,  

tu vê também pelo espaço que as trans, as travestis, por exemplo, estão 

ganhando dentro das quadrilhas, dançando de fato como mulher, mas que 

tem essa diferençazinha... Ah! Outra coisa! Essa valorização, pra ver como é 

por conta do público LGBT, principalmente pelo público G e pelo público 

T... Se for observar, os movimentos que as meninas fazem, são cada vez 

mais, como é que eu posso dizer... Extravagantes! É aquele conhecido close. 

E outra, elas ficam tentando se igualar... As gays ficam tentando se igualar às 

mulheres e as mulheres tentando se igualar às gays, pra falar de uma forma 

mais grosseira. E fica aquela questão da extravagância dos movimentos, 

daquele close, daquela postura. Fica meio que, eu não sei explicar... Mas é 

como se um tentasse cobrir o outro, entende? Tanto que as gays sempre 

querem se sobressair, se observar também esse fator, tentando fazer 

movimentos mais delicados, até mesmo pra se aproximar dessa questão da 

                                                             

22 Close aparece aqui como uma expressão com uma carga êmica interessante nos  processos sociais vividos 

pelos quadrilheiros. O close, segundo os indivíduos desse meio, se refere a uma atitude que visa chamar a 

atenção dos demais, que faz com que as pessoas se destaquem;  

23 Quadrilha junina de Fortaleza com grande trajetória no movimento junino do estado, muito conhecida pelo 

luxo e inventividade; 

24 Uma das quadrilhas cearenses mais conhecidas e de maior destaque do Brasil, também de Fortaleza.  
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feminilidade, da delicadeza, mas sempre tem aquela porçãozinha de 

extravagância, aquela coisinha que tu enxerga assim de longe! (Layze, 

Sobral, outubro de 2017). 

 Percebo que quando minha interlocutora utiliza a expressão as gays se refere a um 

grupo diverso de pessoas. Estas são homossexuais do sexo masculino que imitam a 

performance das damas nos ensaios – aqueles sobre os quais já falei –, homossexuais do sexo 

masculino que se travestem para participar de competições de caráter LGBT promovidas 

pelas quadrilhas25, ou que se montam para dançar como damas na ausência de mulheres nas 

apresentações, ou ainda indivíduos que vivenciam uma experiência de transexualidade em seu 

cotidiano, reconhecendo-se como mulheres dentro da própria quadrilha. Com exceção destas 

últimas, essas pessoas só conseguem vivenciar a performance feminina no espetáculo em 

casos muito específicos. Assim sendo, diante da expressividade do público gay no universo 

das quadrilhas juninas hoje, na opinião de Layze, a valorização da figura feminina aconteceria 

por causa de uma transferência de representatividade dessas pessoas para as mulheres – no 

que a rainha consistiria no símbolo máximo. Entretanto, para ela, há uma competição 

simbólica para saber quem mais se destacaria nesse universo: se as mulheres ou o grupo 

classificado como as gays. Na opinião de Augusto, essa valorização de personagens como a 

rainha dentro da quadrilha seria uma espécie de adaptação daquilo que classifica como 

Cultura Gay para o universo quadrilheiro, ou o contrário. Segundo ele, a prática de cultuar 

personalidades representativas de um determinado modo de ser feminino ou identificadas com 

a causas de interesse do público LGBT, sobretudo na música pop, é uma realidade corrente 

para muitos gays na atualidade, o que tenderia a se ramificar nos espaços frequentados por 

tais indivíduos: 

Eu vejo isso como mais uma das muitas adaptações que a comunidade 

LGBT faz pra ir adequando o movimento junino à cultura gay, essa questão 

da adoração à rainha. Porque é quase um fanatismo, em alguns casos, de 

idolatria desses postos, dessas mulheres, que às vezes são tidas como 

                                                             
25 Essas competições, muito conhecidas em Sobral como disputas de rainhas G se tornaram parte do calendário 

obedecido pelas quadrilhas juninas do município, no período que antecede o São João. São momentos 

interessantes de sociabilidade e interação dos participantes do universo quadrilheiro competitivo, pois 

praticamente todas as quadrilhas realizam esses eventos, tendo como público exatamente os participantes dos 

grupos rivais (termo que neste momento acaba sendo relativizado). As rainhas G são indivíduos do sexo 

masculino que se travestem de dama junina e exibem uma performance para uma comissão julgadora que, ao 

final, elegerá uma campeã. Essas performances são claramente inspiradas nas rainhas das quadrilhas juninas, 

consideradas verdadeiras estrelas por tais pessoas. Nessas realizações, além de gays que se travestem, existem 

também mulheres transexuais, que dançam em determinados grupos e enxergam esses momentos como 

oportunidade de realização. Por uma questão de recorte e prioridades, neste momento, optei por não analisar 

esses eventos, pois apenas eles renderiam um estudo bastante extenso acerca da expressividade LGBT dentro do 

movimento junino de Sobral e do próprio Ceará. Registro, entretanto, que em outra oportunidade pretendo 

dedicar maior atenção etnográfica a tais festas, que também são realizadas pelos grupos com a finalidade de 

levantar fundos financeiros para a realização de seus espetáculos. 
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exemplos por alguns, principalmente para os travestis que dançam de 

mulher, ou para os homens que gostam de vestir um vestido de quadrilha ali 

pra satirizar ou pra se divertir. Eu acho que é isso, eu vejo como uma 

adaptação do movimento LGBT ao movimento junino. Ou vice-versa, no 

caso, o movimento LGBT fazendo uma adaptação do movimento junino, 

para que eles possam caber ali dentro, pra que eles possam sentirem-se bem, 

pra que eles possam fazer do modo deles. (Augusto, Sobral, outubro de 

2017). 

Esses aspectos dão conta de características muito específicas criadas por influências da 

expressividade LGBT dentro da realidade das quadrilhas juninas. Para ele, isso já se tornou 

tão forte que chega a supor uma certa dependência dessa manifestação cultural – dentro desse 

contexto competitivo – em relação à participação dos gays26. Em seu ponto de vista, 

Hoje em dia é imprescindível, é insubstituível a presença de um gay, de um 

gay não, de gays dentro do movimento junino. Porque há essa 

glamourização, acarretada principalmente pela personalidade gay. “Ah, mas 

todo gay é afeminado? Todo gay gosta de coisas extravagantes, de brilho?” 

Não, não gosta. Mas é uma característica comum à grande maioria dos gays, 

embora que de maneira menor, mas a maioria do público LGBT gosta de 

elevação, gosta de exaltação daquilo que eles fazem parte, logo, a quadrilha 

junina não seria diferente. É claro que eu, enquanto gay, quero o melhor 

possível para o meu grupo, com o máximo de visibilidade possível, seja 

através de brilho, seja através de roupa, de maquiagem, eu quero ser visto, eu 

quero ser reconhecido. Muito possivelmente isso já venha de uma questão 

histórica, que o gay precisa ser reconhecido antes de ser identificado, 

entendeu? (Augusto, Sobral, outubro de 2017). 

Seja como for, percebe-se que disso resultaria um padrão muito específico de 

feminilidade, agregadora tanto de elementos tradicionais/hegemônicos quanto de novos 

aspectos, aqui definidos como mais extravagantes. Essa extravagância se liga ao modo como 

esses indivíduos, quando possível, vivenciam a feminilidade na vestimenta, maquiagem e 

penteado, mas sobretudo na dança. Esta incorpora os movimentos delicados supostamente 

relacionados às damas em uma perspectiva de gênero usual, mas também põe em cena um 

vigor corporal maior na execução coreográfica, mais animada e com bastante força – 

característica geralmente relacionada ao masculino. Além disso, algo de sedutor, geralmente 

impresso no olhar e na ousadia dos movimentos, sempre direcionados ao público e jurados, se 

manifesta. 

 Essa constatação é interessante e também se mostra em manifestações como o 

Maracatu Rural, onde a presença de gays do sexo masculino também tem se expressado com 

                                                             
26 Noleto (2016) aponta em seu trabalho para a expressividade do público gay nas quadrilhas juninas em Belém 

do Pará, sugerindo que tal manifestação representa um campo fortemente ocupado por tais indivíduos, muito 

embora os estudos voltados para tal ritual ainda sejam pouco inclinados a olhar para essa face da expressão 

quadrilheira. 
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certa força. Ao analisar a performance dos homens gays que se travestem de baianas – 

personagens que representariam uma feminilidade hegemônica dentro do folguedo –, 

Anderson Vieira da Silva (2016) demonstra como a maneira que eles interpretam esse papel 

também modifica a ideia de feminilidade, pois – nesse contexto – a intenção de muitos dos 

indivíduos seria a de performar uma mulher mais ousada e com mais sensualidade, embora 

não estivessem totalmente livres de alguns padrões de controle sobre a figura feminina ideal, 

vista como frágil e delicada. Segundo ele: 

A partir do momento em que os homossexuais iniciaram sua participação no 

maracatu rural, o tipo de feminilidade performatizada no cordão das baianas 

ganhou mais um elemento na constituição e consolidação dentro da 

brincadeira, evidenciando as posições de gênero, marcadas pela 

circularidade de estilos de vida e de valores, que ressignificam os domínios 

da estrutura social. (SILVA, 2016, p.179). 

 Para o autor, o modo como os homossexuais do contexto pesquisado vivenciavam a 

feminilidade no maracatu rural pernambucano tinha a ver com experiências externas ao 

contexto simbólico do folguedo, bem como com características específicas que traziam em 

sua corporeidade e vivências. Por outro lado, essa performance também aglutinava caracteres 

do ser mulher segundo o próprio discurso tradicional acerca de tal manifestação popular. 

Notemos que algo semelhante ocorre no contexto das quadrilhas juninas. Para Layze, toda 

essa valorização da figura feminina é importante e, em uma sociedade que considera desigual, 

deve ser levada adiante. Entretanto, também mostra preocupação com a manutenção daquilo 

que classifica como tradicionalidade da manifestação que, segundo a mesma, deveria 

absolver as mudanças, mas não perder suas características básicas de dança de pares: 

[...] eu acho muito válido, eu acho muito viável essa valorização que há da 

figura feminina dentro da quadrilha, essa visão maior que se tem em cima 

das meninas, dos detalhes do vestido aos movimentos que se faz com as 

mãos, sabe? Isso, de certa forma, traz uma certa força pra figura feminina. É 

o que eu já disse: é uma valorização! E pra um padrão tão forte, tão 

heteronormativo, é algo que significa muito. Por outro lado, eu sou uma 

pessoa que, dentro da cultura junina, acho muito importante que não se perca 

essa raiz, dessa cultura, essa tradicionalidade, que infelizmente está sim se 

perdendo. Como eu já disse, nas quadrilhas da capital, isso é explícito, 

apesar de que algumas estão tentando retomar essa centralidade dos noivos, 

mas ainda tem toda essa questão da valorização da figura da rainha... E eu 

fico me perguntando por que não como um todo. (Layze, Sobral, outubro 

de 2017). 

 Layze dá a entender que a centralidade na figura da rainha como um padrão para a 

cultura junina, ao invés da tradicional figura do casal de noivos, prejudicaria a ideia básica do 

que viria a ser quadrilha junina: uma dança composta por casais. Além do mais, na sua 
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opinião, o conjunto simbólico dos papéis de gênero dentro da manifestação ficaria também 

desigual, com as mulheres sendo consideradas mais importantes. Para além disso, segundo 

deixa notar, uma centralidade muito forte na figura da rainha pode acabar privilegiando 

apenas um determinado modo muito delimitado de feminilidade, terminando por desprezar 

outras: 

[...] por mais que as outras meninas tenham essa valorização, sempre a figura 

da rainha se sobressai. Um movimento que eu achei muito válido foi o de 

2014 da Paixão Nordestina, em que eles frisam bem que todas têm o 

chamativo delas. Por um lado é bom, pois tem essa questão da valorização 

da figura feminina em uma sociedade tão machista, que é tão opressora, por 

outro lado, se perde essa tradicionalidade que poderia ser trabalhada de outra 

forma. Não nessa questão de que “homem é isso, mulher tem que fazer 

aquilo”... Não! Eu me refiro mais à questão do casal de noivos como o 

centro da quadrilha, como uma referência. Enfim, acho que é isso, porque a 

dança é conjunto, é como a gente sempre frisa: você não está dançando só! A 

rainha dança só, se for prestar atenção. É muito difícil uma quadrilha em que 

uma rainha dance a apresentação inteira colada com o par, ela tem o 

momento dela, ela tem o close dela, ela sai sozinha, ela faz a coreografia só, 

e a quadrilha não é isso, ela não pode passar isso, a quadrilha é um conjunto, 

desde o par até o conjunto geral, que é a quadrilha toda. (Layze, Sobral, 

outubro de 2017). 

 Layze traz uma contradição na fala, pois concorda com a valorização feminina na 

expressão quadrilheira, vendo isso inclusive como um mecanismo de resistência aos padrões 

hegemônicos mas, por outro lado, defende que o modelo ideal da dança, que divide papéis de 

gênero, permaneça para que o sentido da manifestação não se perca. Sua fala exibe uma 

tensão real existente atualmente dentro do movimento junino do estado, quando muitos 

defendem as mudanças, enquanto outros parecem militar não em favor de uma supressão das 

transformações, mas de uma limitação de sua influência na estrutura básica da quadrilha 

junina enquanto manifestação da cultura popular. De todo modo, as transformações no 

formato artístico e nos processos sociais vivenciados no âmbito das quadrilhas juninas 

competitivas na atualidade são uma realidade evidente, tendo a expressão do público LGBT 

bastante influência em tais aspectos. Tal fato merece ser registrado, pois apesar dos padrões e 

dispositivos hegemônicos de gênero e sexualidade ainda se afirmarem de modo consolidado, a 

intervenção do público gay e sua influência na construção de uma determinada ideia de 

feminino que se impõe causa a significativa desestabilização de uma ordem vigente e 

estruturada. Layze diz preferir uma paridade, propondo um equilíbrio onde os gêneros tenham 

igualdade na dança e responsabilidades proporcionais na construção material do espetáculo, 

independentemente de ser homem ou mulher: 
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[...] eu acho que tem que haver uma igualdade, eu acho que todo mundo tem 

a sua função, o seu papel dentro do movimento e deve ser valorizado, sem 

que haja extremismos e sem que haja exigências quanto a questão de gênero, 

isso nos mínimos detalhes, que eu me refiro... Como eu já falei no início, a 

questão do trabalho braçal, do trabalho delicado... Eu acho que tudo é 

questão de reorganização. (Layze, Sobral, outubro de 2017).     

 Augusto, em seu lugar de fala enquanto gay, valoriza a expressão de homossexuais e 

da comunidade LGBT de modo geral dentro do espaço da quadrilha junina, enxergando nesse 

espaço um importante lugar para a livre manifestação de distintos modos de vivenciar os 

papéis de gênero e as sexualidades. Para ele, o meio quadrilheiro representa para os 

indivíduos da classe LGBT um espaço de aceitação. Finalizo este tópico com sua opinião: 

Eu acredito que essa questão da aceitação parte imediatamente do próprio 

meio. Eu digo por mim, vou me citar como exemplo. Quando eu entrei na 

quadrilha eu, por exemplo, não admitia ser chamado de “viado”, porque pra 

mim era um termo pejorativo sob qualquer situação, que aquilo seria uma 

“agressão”... Eu não conseguia identificar que a intimidade poderia gerar 

aquela forma de se referir a alguém dentro do meio junino... Viado, bicha, ou 

“bee”, como eu vejo muito. Então essa aceitação parte principalmente daí, da 

liberdade que se tem dentro do público, e é como se quando você entrasse 

dentro da quadrilha você estivesse, imediatamente, compartilhando sua vida 

particular com todas aquelas pessoas. Muito embora algumas dessas – ou 

muitas dessas – não sejam seus amigos pessoais. Ainda assim eles sabem 

muito sobre você, a partir do momento que você entra na quadrilha. E aí essa 

aceitação quer dizer justamente sobre isso, sobre eu ser quem eu sou dentro 

de um espaço que me aceita do jeito que eu sou. (Augusto, Sobral, outubro 

de 2017) 
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Capítulo 4 

Reflexões sobre a micropolítica quadrilheira 
 

 O entendimento conjuntural da manifestação quadrilheira dentro da perspectiva 

analítica adotada neste trabalho é fundamental. Mais do que a compreensão de aspectos e 

fenômenos comuns dentro dos processos vivenciados pelas quadrilhas juninas, entender o 

todo dentro do qual tudo isso acontece se mostra como caractérie indispensável para uma real 

absorção dos elementos sociais dessa dinâmica. 

 A proposta deste capítulo é promover uma ampla discussão não apenas sobre os 

processos do meio quadrilheiro, mas principalmente acerca do espaço simbólico em que o 

movimento dos atores sociais acontece. Evidentemente, separar esse contexto da ação coletiva 

dos indivíduos não é algo possível, entretanto, entendo que lançar um olhar mais abrangente 

sobre a lógica vivenciada pelos quadrilheiros, independente dos pormenores vividos por um 

grupo junino em particular, consiste em um movimento necessário, até mesmo para que 

determinadas discussões façam maior sentido.  

 A discussão exposta neste momento da dissertação dá conta da tentativa de se perceber 

o contexto em que os grupos juninos e seus participantes estão inseridos como um sistema 

simbólico, estabelecido a partir de significados e lógicas específicas, produzidas através de 

um tipo de interação social vivenciada pelos atores do meio em questão. Nesse caso, a 

intenção aqui é refletir teoricamente sobre essa realidade a partir de seus próprios códigos 

sociais, apontando os aspectos compartilhados pelos indivíduos e que, por sua vez, dão base 

para a contrução de uma espécie de conjuntura idealizada. 

   Mesmo marcado por um movimento e um fluxo que sugerem constante mudança e 

reinvenção, as quadrilhas juninas na contemporaneidade, sobretudo nesse contexto de 

competição, dispõem de elementos simbólicos que as fazem ser como são, que são absorvidos 

e disseminados pelos seus participantes em uma espécie de rede. Esta, por sua vez, extrapola 

em muito o contexto delimitado inicialmente para a presente pesquisa, não dando conta 

apenas de um grupo ou cidade. Desse modo, entende-se aqui uma amplitude que esta 

investigação sozinha não daria conta, por ter um caráter até mesmo nacional.  

 As reflexões estabelecidas neste capítulo tentam compreender de modo mais detido 

algo que se encontra implícito em todo o trabalho: a política que se estabelece nas relações 
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vivenciadas pelos atores sociais que fazem o chamado movimento junino, processo 

organizativo e simbólico no qual estão imersos todos os grupos e pessoas que compõem a 

realidade das quadrilhas competitivas. Aqui, mais que a cidade de Sobral e a realidade da 

quadrilha Estrela do Luar, especificamente, o que se encontra em jogo é o entendimento dessa 

conjuntura, desse sistema simbólico das quadrilhas competitivas no estado do Ceará – e até 

fora dele. As análises lançam olhar para diversos aspectos, desde aqueles mais cotidianos e 

compartilhados no dia-a-dia da quadrilha até os que se ligam diretamente a um âmbito mais 

burocrático e institucionalizado da manifestação, com o intuito de demonstrar que aspectos 

supostamente paticulares e situacionais não estão desconectados de lógicas mais gerais e 

abrangentes. Os movimentos sociais e as tensões cotidianas não se dão de modo desprendido 

de questões de ordens processuais maiores, ligadas a um sistema estabelecido, que atua 

diretamente nas práticas individuais e coletivas em diferentes níves a partir da instauração de 

um saber/poder que se ramifica e se dissemina nas ações sociais. 

 

4.1  O sistema simbólico do universo junino competitivo e sua força 

estruturante 
 

O contexto das festas juninas, dentro da realidade vivenciada pelos participantes de 

grupos competitivos, constitui um espaço simbólico que possui também uma gama de 

características e aspectos próprios capazes de o constituir enquanto um todo composto por 

indivíduos específicos, com gostos e hábitos específicos, completamente permeado por 

relações de interesses que só se tornam inteligíveis para quem integra esse espaço, ao mesmo 

tempo material e subjetivo.  Nesse sentido, tomo a liberdade de enxergar a realidade aqui 

pesquisada à luz das proposições de Bourdieu (1989), ao tratar o contexto composto pelos 

participantes de quadrilha junina como um sistema simbólico ou uma estrutura estruturada. 

Ressalto que com tais termos me refiro a um universo social simbolicamente estruturado, 

dotado de uma significação própria e pautado em referenciais e valores específicos que 

orientam ideologicamente as condutas dos indivíduos em um determinado meio, agindo assim 

como uma “força estruturante” de práticas e referenciais sociais. 

O espaço quadrilheiro é aqui percebido como um conjunto complexo e abrangente, 

onde os atores sociais são, dentro desses limites, construídos simbolicamente à medida que 

interagem com essa realidade, alimentando hábitos, gostos e anseios que só possuem sentido 
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se percebidos em relação a tal contexto. Apesar de construída com base em uma visão que se 

ancora no micro, uma vez que esta pesquisa se liga a uma realidade delimitada – a experiência 

vivida a partir da inserção em uma quadrilha junina específica, em um determinado território 

cearense –, a percepção aqui adotada encara tal realidade como pertencente a um contexto 

maior, no interior do qual uma espécie de habitus quadrilheiro se constitui e se dissemina a 

partir das relações interpessoais. Isso se refletiria no tipo de comportamento, interesses e 

articulações valorizadas e vivenciadas pelos participantes de quadrilha junina competitiva no 

estado do Ceará – e mesmo fora dele –, cuja adesão por parte das pessoas faria surgir um 

escopo simbólico direcionador e estruturador de práticas sociais.    

É verdade que é preciso enxergar esse contexto quadrilheiro como um conjunto macro, 

ao se analisar a dinâmica dos grupos de quadrilha junina competitiva em suas vivências 

processuais e cotidianas, entretanto, faz-se necessário atentar-se também para o fato de que as 

forças constituintes desse ambiente simbólico não partem apenas de cima para baixo, ou do 

conjunto social maior para os contextos menores. Estes, enquanto partes integrantes dessa 

estrutura geral, também se mostram como campos constituidores de uma força marcante e 

que, por sua vez, também atua incisivamente no processo de legitimação de normas, regras e 

visões estabelecidas socialmente no contexto quadrilheiro maior. É uma via de mão dupla, em 

que o geral atua no particular, mas este se mostra também fundamental para a construção e 

entendimento daquele. Na verdade, o conjunto só se mostra compreensível a partir da 

observação do que ocorre em nível micro. Desse modo, adotando uma ótica que também 

busca construir uma reflexão sobre os modos de organização social e ideológica que atuam 

nas visões e ações dos indivíduos que compõem o universo quadrilheiro enquanto rede de 

interesses reciprocamente estruturados, considero interessante lançar mão das ideias de 

Foucault (2014) sobre o poder, no sentido de esclarecer melhor algumas orientações que 

constituem este trabalho.  As quadrilhas competitivas constroem um universo simbólico cheio 

de características próprias, movido por uma gama de aspectos que fazem girar a roda da vida 

do meio quadrilheiro, mas esta parece estar ancorada em uma força que só se constrói e se 

mantém a partir dos sentidos forjados e articulados pelos atores sociais, originando 

mecanismos materiais e simbólicos para a manutenção de sua existência social. 

Seria um pouco cômodo lançar foco somente na manifestação cultural que de fato as 

quadrilhas juninas constituem e representam. Estudar a importância da expressão folclórica ou 

da cultura popular é relevante, mas creio que isso já foi feito inúmeras vezes, tanto com os 

grupos de quadrilha quanto com outras manifestações culturais. A inserção no meio parece 
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provocar um desejo de romper um pouco esse limite, pois concede a possibilidade de observar 

outras facetas que não são tão visíveis de fora. Além do mais, a dimensão cultural e festiva 

dessa manifestação não tem como ser desprezada pelo simples fato de que é isso que faz das 

quadrilhas juninas um fenômeno de visibilidade. Assim sendo, o interessante é tentar perceber 

o que se encontra por trás da camada mais visível dessa manifestação na contemporaneidade. 

Para além da dança típica, que processos sociopolíticos se articulam nos bastidores da festa? 

Esta é certamente uma boa pergunta a ser feita.  

É interessante o modo como Foucault estrutura sua percepção sobre o poder, pautada, 

em verdade, na desconstrução de um ideal a respeito de tal elemento. Para ele, o poder não 

consistiria em um bem a ser apropriado por alguém ou por um grupo, que por sua vez o 

utilizaria sobre outro em uma lógica dominantes versus dominados. Muito embora o autor não 

descarte totalmente essa visão hegemônica, ele propõe um outro enfoque, jogando tal aspecto 

para o campo das relações sociais em suas infinitas ramificações e pluralidades, 

desconstruindo assim o poder enquanto abstração, acionada conforme as conveniências ou 

relegada a um campo hegemônico, em geral atribuído ao direito e, mais anteriormente, à 

soberania real. Poder não é mais aquilo que se tem e se aplica a alguém, mas uma espécie de 

tecnologia social impressa nas relações interpessoais, capaz de construir códigos, padrões e – 

como consequência direta – indivíduos através daquilo que o mesmo autor classifica como 

dispositivo de verdade, ou um saber poder. Ao propor uma genealogia do poder, Foucault 

nos mostra um novo caminho a ser percorrido em qualquer investigação que, direta ou 

indiretamente, deseje se apropriar desse tema. Para ele, esse método 

Trata-se de ativar saberes locais, descontínuos, desqualificados, não 

legitimados, contra a instância teórica unitária que pretenderia depurá-los, 

hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento verdadeiro, em 

nome de direitos de uma ciência detida por alguns. (FOUCAULT, 2014, 

p.268). 

 O objetivo do autor, com essa proposição genealógica do poder é mostrar como, ao 

contrário do que se tende a pensar, tal elemento não consiste em um aspecto diretamente 

ligado a instâncias sociais em nível macro, que simplesmente dominariam as demais 

realidades localizadas em um campo micro ou local. Para ele, tal pensamento tende a rejeitar a 

ação dos indivíduos em variados lugares e instâncias e relegá-la a uma espécie de passividade, 

que se deixaria abater por tudo que se produz em um campo tido como central, o que por si só 

já faria dos demais contextos periféricos ou marginais. Segundo ele, esses próprios contextos 

também produzem seus movimentos e modos de funcionamento dotados de um protagonismo 
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que, se por um lado, não se desliga de influências gerais, tampouco deixa de estruturar seus 

próprios mecanismos, dotados de uma tecnologia que se desenvolve com certa independência. 

Dizia o próprio Foucault: “A reativação dos saberes locais – menores, diria talvez Deleuze – 

contra a hierarquização científica do conhecimento e seus efeitos intrínsecos de poder, eis o 

projeto dessas genealogias desordenadas e fragmentárias” (FOUCAULT, 2014, p. 270). 

 Uma vez considerada a importância dos chamados saberes locais na discussão sobre o 

poder e a percepção de que estes não seriam necessariamente exemplos de subjugação a 

algum tipo de poder superior e onipresente, as grandes questões precisam girar ao redor da 

seguinte pergunta: “[...] quais são, em seus mecanismos, em seus efeitos, em suas relações, os 

diversos dispositivos de poder que se exercem em níveis diferentes da sociedade, em 

domínios e com extensões tão variados?” (FOUCAULT, 2014, p. 272). Esse empreendimento 

implica reconhecer que isso que se chama abstratamente de poder é mais do que um elemento 

cristalizado dentro de um movimento cujo fluxo social macro seria hierarquizante, admitindo 

que ele é plástico e se deixa formatar pelas mãos simbólicas que estruturam cada realidade em 

específico. 

 É nesse sentido que concebo o universo das quadrilhas juninas competitivas, mais 

especificamente dos grupos quadrilheiros do Ceará e de Sobral, como um espaço simbólico 

que se insere dentro desse escopo macro onde se constrói e transita o poder. E principalmente: 

essa realidade, como consequência direta de tal fenômeno, também estrutura em um nível 

micro e em cadeia de relações e interesses, seu próprio poder, fundamentado por um saber 

próprio e disseminado por discursos e práticas que dão consistência a tal meio, cujo sentido só 

pode ser plenamente captado a partir de uma inserção em seu interior. Sobre esse tema, 

Bourdieu (1989, p.9) fala de um poder simbólico, que atua nas entrelinhas das ações dos 

atores sociais e que age na própria construção da realidade, uma espécie de força que ajuda a 

estruturar as concepções partilhadas entre os indivíduos acerca do campo social em que estão 

inseridos. É sob este ponto de vista que se faz importante um entendimento geral a respeito do 

contexto politicamente estruturado dentro do qual as ações dos indivíduos se estabelecem, 

ganham vida e se movimentam, para em seguida passar às ações sociais localizadas 

situacionalmente. 
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4.2  Caracterizando o universo junino: alguns aspectos sobre a 

institucionalização do movimento quadrilheiro e suas tensões 
 

O estado do Ceará é, hoje, considerado um grande destaque no cenário junino da 

região Nordeste e do próprio país por causa de suas quadrilhas juninas e seu poder de 

mobilização. No campo da organização formal desse movimento, faz-se importante apontar a 

existência de algumas instituições – conhecidas como federações –, cuja compreensão básica 

se mostra indispensável para o entendimento satisfatório acerca da dinâmica do universo das 

quadrilhas juninas competitivas. Atualmente, três entidades desse tipo atuam de modo mais 

incisivo no estado, detendo um capital simbólico importante na estrutura de funcionamento 

dessa realidade, são elas: a FEJUC (Federação dos Eventos Juninos e Culturais), a União 

Junina do Ceará e a FEQUAJUCE (Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará), sendo esta 

última a que parece gozar de maior prestígio e reconhecimento, por ser a mais antiga e 

desfrutar do maior número de filiados27. 

 Falar das quadrilhas competitivas cearenses no tempo presente é se referir a um 

movimento politicamente organizado, cujas características possuem desdobramentos 

específicos tanto no interior de cada grupo em particular quanto na relação destes dentro de 

uma realidade maior. O interessante dessa percepção está em dois aspectos que se destacam: 

em primeiro lugar, ao movimentarmos a nossa análise para esse campo dos festivais juninos, 

torna-se praticamente impossível romantizar as práticas dos indivíduos que se encontram 

inseridos nesse meio enquanto participantes de uma manifestação artístico-cultural, uma vez 

que seu espaço de atuação passa a não se restringir apenas à expressão lúdica e despretensiosa 

de uma festividade tradicional, muito embora essa característica não se perca totalmente; em 

segundo lugar, faz-se importante perceber como questões diversas relativas às motivações dos 

participantes desse meio – que se ligam desde questões muito pessoais, como fazer amizades, 

à busca por um tipo de prestígio e à própria manutenção da manifestação considerada típica – 

se congregam em um espaço extremamente complexo, constituído tanto no cotidiano dos 

grupos como em instâncias ligadas a uma ordem mais geral e mesmo burocrática. Nesse 

sentido, o presente trabalho termina por adentrar no campo de uma Antropologia da política, 

                                                             
27 É importante destacar que, além dessas três entidades, outras instituições têm surgido nesse cenário com o 

intuito de representar politicamente as quadrilhas e demais atores do meio junino, entretanto, ainda são ações 

incipientes em comparação às três instituições citadas, uma vez que estas já dispõem de um trabalho mais 

consolidado. Dentre essas novas entidades, podemos citar a LIQUAFOR (Liga das Quadrilhas de Fortaleza) e o 

MOJUNI (Movimento Junino do Interior do Ceará). Por uma questão de recorte – e mesmo pela relevância das 

entidades – considerei interessante focar meu olhar apenas nas três federações apontadas no texto, até porque é 

em grande parte ao redor delas que o movimento junino cearense gira. 



 

156 

 

uma vez que toca na estruturação de um campo simbólico onde diferentes forças atuam e 

buscam ser mediadas em seu interior. De acordo com Karina Kuschnir, em seu artigo 

Antropologia e política, 

[...] a sociedade é heterogênea, formada por redes sociais que sustentam e 

possibilitam múltiplas percepções da realidade. [...] o “mundo da política” 

não é um dado a priori, mas precisa ser investigado e definido a partir das 

formulações e dos comportamentos de atores sociais e de contextos 

particulares. (KUSCHNIR, 2007, p.163). 

 Se admitimos que esse universo quadrilheiro estrutura esse espaço simbolicamente 

demarcado, permeado por relações que também são de poder, ao seguirmos as proposições de 

Kuschnir, também estamos admitindo que há uma espécie de sistema político que organiza 

minimamente essas relações e que necessita ser melhor compreendido. Nesse caso, a 

perspectiva que desatrela o elemento político das esferas sociais de nível macro como o 

Estado – onde a questão costuma ser tradicionalmente tratada – abre espaço para tomar essa 

categoria como etnográfica, assim como os demais elementos que ajudam a estruturar uma 

determinada realidade. De acordo com a autora, 

Ao investigar a política legitimada pelos padrões ocidentais modernos, 

“deslegitimando pretensões essencialistas, sociocêntricas e conformistas”, 

revela-se que a própria percepção da “política” como uma esfera social à 

parte de outras esferas é produto dessa ideologia moderna. (KUSCHNIR, 

2007, p.164)  

Assim sendo, devemos encarar as ações cotidianas e corriqueiras dos atores dentro da 

dinâmica de um determinado espaço como políticas, não operando uma separação entre essa 

dimensão da vida social de suas demais facetas. Seria certamente complicado falar de uma 

independência do espaço quadrilheiro dentro do todo social, afirmação que, por motivos 

óbvios, merece ponderações dentro da lógica globalizadora em que vivemos atualmente. 

Entretanto, não chega a ser exagero – como já sugerido – dizer que há um lugar 

simbolicamente demarcado para essa expressão social, que poderíamos chamar de Movimento 

junino ou Quadrilheiro, se utilizando de uma expressão própria dos participantes desse 

contexto. Segundo Hugo Menezes Neto, que desenvolveu pesquisa com participantes de 

quadrilha junina em Recife e outros municípios da região metropolitana da capital 

pernambucana – e que também trabalha com essa categoria –, “Movimento é uma categoria 

utilizada pelos quadrilheiros para se referirem ao universo das quadrilhas juninas. É um termo 

que tem um cunho político, aglutinador, perpassado por um teor socioeconômico.” (NETO, 

2008, p. 107).  
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Vale a pena lembrar que essa definição generaliza uma série de características contidas 

nesse sistema simbólico dos participantes de quadrilha junina competitiva, mas ganha ainda 

mais consistência na organização da manifestação a partir das entidades juninas ou 

federações, como as já citadas FEQUAJUCE, União Junina do Ceará e FEJUC, instituições 

que monopolizam o direcionamento das festividades juninas cearenses. Destaca-se que essa 

organização existente a nível de estado também está presente no país por meio de instituições 

como a CONFEBRAQ (Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilha Junina)28, sediada 

em Brasília/DF, órgão que congrega as principais instituições representativas das quadrilhas 

juninas no país. Esse movimento, que atua como uma rede, liga os quadrilheiros do país 

através de assuntos e questões específicas, sendo a CONFEBRAQ uma instituição de 

referência a atuar na organização das práticas, interesses e pautas que caracterizam o 

movimento junino. 

 

Ilustração 4: Logotipo da CONFEBRAQ. Fonte: imagem do Google 

 

Dentre as principais realizações da CONFEBRAQ, a quem está ligada a FEQUAJUCE 

– principal entidade junina cearense –, a que possui maior destaque é o Concurso Nacional de 

Quadrilhas Juninas, do qual participam grupos do Brasil inteiro, e que em 2016 foi realizado 

na cidade de Belém/PA29. Até o momento em que este texto foi escrito, o Ceará possuía o 

título de campeão desse evento, visto que a quadrilha fortalezense Ceará Junino – escolhida 

como representante do estado por meio de concurso em 2016 – foi a vencedora30. Outro 

evento considerado muito importante no mundo junino é o Festival Globo Nordeste, em que 

as principais quadrilhas da região disputam pelo título de campeã, que concede bastante 

visibilidade aos grupos dentro e fora desse território. Esse festival já ocorreu em diferentes 

                                                             

28Disponível em: < https://www.confebraq.com/site/ > Acesso em 21/01/2018. 

29 Em 2017, o concurso aconteceu na cidade de Palmas, no estado do Tocantins; 

30 Em 2017, o estado ficou com a quarta colocação, sendo representado pela também Fortalezense Quadrilha Zé 

Testinha; 
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lugares, mas em geral acontece em Pernambuco, onde se localiza a sede regional da TV 

Globo – promotora do evento. Várias quadrilhas cearenses – como a própria Ceará Junino – já 

venceram esse concurso, tendo outras ficado em posições de destaque. A Campeã desse 

festival no ano de 2016 foi a quadrilha Junina Babaçu31, também de Fortaleza, capital do 

Ceará. Hoje, essas quadrilhas, ao lado de algumas outras, são talvez as mais conhecidas do 

país.  

         

 

Foto 16: Quadrilha Ceará Junino 2016; Foto 17: Quadrilha Junina Babaçu 2016. 

Fonte: páginas das duas quadrilhas no Facebook. 

                                                             

31 Em 2017, o Ceará sagrou-se bicampeão desse concurso, quando a quadrilha Junina Babaçu venceu a disputa 

pela segunda vez consecutiva. 
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 Ao conversar com quadrilheiros de outros estados, como o Rio Grande do Norte, 

percebemos claramente a influência que estes possuem das quadrilhas do Ceará, sobretudo 

dos grupos vencedores dos principais festivais juninos da região Nordeste e do país. Ao lado 

de Pernambuco e Paraíba, o Ceará parece ser o estado que mais exporta os símbolos juninos 

que ajudam a compor esteticamente as quadrilhas competitivas. Ao perguntarmos para os 

quadrilheiros sobre grupos juninos tidos como referenciais, dificilmente uma quadrilha do 

Ceará não será citada. Existem figuras pertencentes a tais grupos percebidas como verdadeiras 

celebridades, seguidas e admiradas onde quer que vão dentro do universo junino, portadoras 

de um poder simbólico significativo, que é disseminado através de suas falas e atitudes nos 

espaços em que se inserem. 

 Vale lembrar que, segundo Bourdieu (1989, p.7), aquilo que classificamos aqui como 

poder simbólico é invisível e somente “[...] pode ser exercido com a cumplicidade daqueles 

que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem.”. Desse modo, parte-se 

do princípio de que há códigos compartilhados pelos indivíduos dessa rede quadrilheira, que 

com base em acordos, sejam práticos ou simbólicos, terminam disseminados ao longo de sua 

extensão. Nesse sentido, mesmo com as especificidades existentes em cada estado, parece 

haver um entendimento geral sobre o que seria ou deveria ser uma quadrilha junina no 

interior desse universo competitivo, sobre o qual a cultura junina do Ceará também exerce 

influência. 

A expressividade do movimento quadrilheiro cearense nesse cenário é visível, bem 

como seu poder de mobilização e mesmo de influência simbólica dentro do cenário junino da 

região Nordeste e até mesmo do país. Para se ter uma ideia desse poder basta observarmos, 

por exemplo, a grande valorização que tem sido dada à figura da rainha em quadrilhas de 

estados como o Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba e Goiás, marca que se consolidou a 

partir da ação das quadrilhas mais conhecidas de Fortaleza desde a década passada. O estilo 

de vestido usado pelas damas, com saia rodada e com comprimento até o joelho, hoje usado 

em praticamente todos os estados, também é visto por muitos como uma herança dos grupos 

juninos da capital cearense, cujo destaque estava no movimento e volume. Sob essa ótica, não 

é estranho perceber uma complexidade, que se liga a disputas, tensões e relações de poder no 

interior desse movimento. A FEQUAJUCE é, como seus próprios membros afirmam: a 

entidade mãe do movimento junino Cearense. E se em um primeiro momento isso parece 

apenas uma expressão entusiasmada ou uma simples frase de efeito, o fato é que, na prática, 
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essa fala parece significar mais que isso. Tal instituição, fundada oficialmente em 1990, 

possui uma longa história no estado e, de fato, a própria trajetória desse movimento 

organizado de quadrilhas juninas nos diversos lugares do território cearense se confunde com 

a dela. A história recente dessa entidade é bastante reveladora das tensões que permeiam a 

política das relações quadrilheiras no estado.     

 Em 2014, todos os holofotes do meio junino se voltaram para a FEQUAJUCE. Àquela 

época, a instituição era gerida por um grupo que não o atual, e algumas insatisfações pareciam 

surgir por parte de determinados participantes do movimento. Foi nesse período que ocorreu 

uma divisão forte dentro do movimento junino cearense, que até hoje exerce muitos impactos 

sobre os processos sociais e políticos do movimento. Um grupo de oposição à gestão que 

estava na administração da entidade à época surgiu com bastante força e começou a 

questionar alguns pontos considerados inapropriados na forma como a entidade vinha sendo 

conduzida. Confesso que as informações que tenho a respeito desses questionamentos são 

limitadas, mas sei que se ligavam – em termos gerais – à transparência de algumas ações, o 

que gerou uma série de acusações sérias contra o antigo presidente. A partir desses 

questionamentos, um movimento terminou por ser criado no interior da instituição, o que 

acabou por resultar na troca da direção da entidade, visto que a maior parte dos filiados 

presentes na assembleia que deliberou a questão considerou este o melhor caminho. Isso, por 

uma série de questões, resultou em uma espécie de separação – muito forte à época – entre 

dois lados: um que era simpático à mudança e outro, formado por aliados da antiga gestão, 

que preferia manter o antigo grupo no poder. 

 Obviamente, a situação não se deu de modo pacífico. Uma infinidade de 

desentendimentos ocorreu naquele momemento. O ex presidente possuía muitos admiradores. 

Tais pessoas queriam sua permanência no comando da FEQUAJUCE. Entretanto, como as 

questões levantadas pelos opositores se mostraram fundamentadas, não foi difícil que 

conseguissem a deposição do presidente e de sua diretoria. Motivados por um bordão que 

dizia Sou quadrilheiro e mereço respeito, essas pessoas mobilizaram parte significativa dos 

grupos filiados à instituição tanto na capital quanto no interior, angariando diversos 

apoiadores. Por meio de assembleia, a atual gestão da instituição foi eleita, elevando dona 

Fátima Freires ao cargo de presidente, até hoje ocupado por ela. Como isso representou a 

vontade de uma maioria, teve de ser aclamado, por possuir base legal. Mas houve uma reação 

por parte das pessoas que não se mostraram satisfeitas com essa alteração na equipe gestora e, 

consequentemente, no modo de condução dos trabalhos da entidade.  
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 Considerando tal situação, o fato é que o lado que discordou da mudança também 

iniciou uma articulação dentro do movimento junino do estado, o que acabou fazendo surgir 

outra instituição, intitulada de União Junina do Ceará. Esse grupo se organizou rápido e, 

sobretudo em 2014, disputou fortemente o espaço com a FEQUAJUCE nos festejos juninos 

do estado. Como os eventos de que as quadrilhas participam precisam estar vinculados à 

mesma federação de que fazem parte, aquele ano foi marcado pela existência de grupos que 

permaneceram divididos entre as duas entidades, considerando a necessidade que tinham de 

apresentar os trabalhos estruturados durante um ano quase inteiro. Optar por um dos lados 

significava reduzir fortemente as possibilidades de se apresentar e, consequentemente, 

disputar as premiações em diferentes festivais. E como, naquele momento, as instituições não 

impuseram limitações nesse sentido, os grupos – por uma questão de necessidade – se 

sentiram livres para competir em eventos realizados pelas duas instituições. Esse foi o caso da 

quadrilha Estrela do Luar. No ano seguinte, com a aprovação de nova norma estatutária em 

assembleia de filiados da FEQUAJUCE, resolveu-se vetar essa possibilidade, pois se 

acreditava que essa seria a melhor forma de preservar a atuação dessa instituição. Essa medida 

acabou fazendo a Estrela do Luar optar por permanecer na outra entidade, onde ficamos 

durante todo o ano de 2015 e parte de 2016, quando então decidimos retornar à FEQUAJUCE 

motivados por algumas questões – dentre as quais, a pouca quantidade de festivais regidos 

pela União Junina disponíveis na região de Sobral acabou pesando mais. 

 Vale ressaltar que essa não foi a primeira vez que outra entidade, além da federação, se 

estruturou no interior do movimento junino quadrilheiro do estado. Anos antes, a FEJUC 

(Federação dos Eventos Juninos e Culturais do Ceará)32 apareceu no cenário junino como 

mais uma alternativa de filiação para alguns atores desse segmento. Essa instituição, que hoje 

atua em parceria com a própria FEQUAJUCE – mas nem sempre foi assim –, se estruturou 

voltada para os eventos juninos, não agregando – pelo menos até onde sei – quadrilhas em seu 

quadro de filiados. Assim como a União Junina do Ceará, a FEJUC também surgiu em um 

momento de mudanças na federação, quando outra gestão parecia assumir sua administração, 

demonstrando que essa tensão envolvendo as instâncias de representação política dos 

quadrilheiros no estado não é algo novo.  

                                                             
32 Disponível em: < http://www.econodata.com.br/lista_empresas/CEARA/FORTALEZA/F/10197378000180-

FEDERACAO-DOS-EVENTOS-JUNINOS-E-CULTURAIS-DO-ESTADO-DO-CEARA-FEJUC- > Acesso em 

21/01/2018. 
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Ilustração 5: Logotipo da FEJUC; Ilustração 6: Logotipo da União Junina; 

Ilustração 7: Logotipo da FEQUAJUCE. 

Fonte: imagens do Google. 

 

Obviamente, pelo que se pode notar, a divisão ocorrida com a fundação da FEJUC não 

gerou um impacto tão grande quanto o que foi vivenciado em 2014, mas demonstra 

claramente as incongruências do processo social vivido pelos quadrilheiros juninos do Ceará, 

que não se encontram em um campo neutro e pleno de harmonia, mas inclusos em um 

conjunto repleto de fissuras e tensões sociais, dentro do qual atuam politicamente motivados, 

em uma lógica que extrapola a dimensão da expressão cultural popular – mesmo que esta não 

desapareça enquanto linguagem e elemento temático detentor de uma centralidade. O 

movimento quadrilheiro do Ceará hoje se liga a questões relacionadas diretamente às disputas 

nos festivais juninos. Dentro dessa lógica há a busca por um prestígio nos circuitos 

competitivos. Evidentemente, para além do julgamento técnico, que certamente constitui o 

aspecto central para eleger os melhores grupos juninos, há ainda um elemento simbólico e 

externo ao contexto dos festivais, referente à capacidade de cada grupo em promover uma 

articulação junto aos gestores e pessoas ligadas às federações. Nesse sentido, embora 

pertençam a um universo semelhante, há interesses próprios de cada quadrilha dentro desse 

processo, o que acarreta uma interação delas com grupos de poder dentro do movimento 

junino, provocando disputas entre atores distintos, que por sua vez terminam por representar 

uma gama maior de indivíduos.   Conforme Leach (1996, p.71), 

Quando o antropólogo tenta descrever um sistema social, ele descreve 

necessariamente apenas um modelo da realidade social. Esse modelo 

representa, com efeito, a hipótese do antropólogo sobre “o modo como o 

sistema social opera”. As diferentes partes do sistema de modelo formam, 

portanto, necessariamente, um todo coerente – é um sistema em equilíbrio. 

Isso porém não implica que a realidade social forma um todo coerente; ao 

contrário, a situação real é na maioria dos casos cheia de incongruências; e 

são precisamente essas incongruências que nos podem propiciar uma 

compreensão dos processos de mudança social. (LEACH, 1995, p.71). 

 Ao falar de movimento junino, em apropriação clara de uma expressão bastante 

comum na linguagem quadrilheira, me remeto a uma espécie de modelo explicativo 

harmonicamente estruturado, tanto do ponto de vista dos aspectos simbólicos compartilhados 
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quanto da organização social e política. Esse sistema, enquanto estrutura estruturada e 

estruturadora de práticas e comportamentos, realmente existe. Todavia, à medida que 

avançamos na descrição analítica desse contexto, percebemos que seu equilíbrio não é tão 

estável e harmonioso quanto pode parecer em um primeiro momento. Essas fissuras na 

realidade quadrilheira do estado, que vêm à tona na fala de seus participantes, aparecem como 

um ponto marcante do meio, sendo esse aspecto da divisão política em diferentes entidades 

bastante emblemático. Mas como bem lembra o próprio Leach, “[...] as contradições são mais 

significativas do que as uniformidades” (LEACH, 1996, p308). 

 Os festivais costumam acontecer, dentro do estado, nos níveis municipal, regional e 

estadual. Os eventos de último tipo, em caso de vitória, podem – dependendo do concurso – 

dar aos grupos acesso a eventos mais abrangentes no âmbito estadual e nacional. Praticamente 

todos os esforços dos participantes de quadrilha junina são focados em preparar trabalhos 

artísticos para serem apresentados nos festivais – que de preferência, como já citado, precisam 

estar vinculados a uma das entidades apontadas, posto que a participação em eventos 

federados faz os grupos acumularem pontos para poderem participar de concursos estaduais 

promovidos por elas. Assim sendo, o trabalho dessas entidades, além de ampliar o número de 

quadrilhas a ela filiadas, também passa pelo convencimento de diferentes promotores de 

festivais, nas diferentes localidades do Ceará, a vincularem à marca de tais instituições a seus 

eventos, dando acesso aos grupos a elas ligados. 

 Com a citada divisão no movimento em 2014, os eventos juninos que ocorrem no 

estado também terminaram divididos entre os dois lados, já que os indivíduos postos à frente 

da nova entidade também já eram participantes da realidade junina e, por isso, detinham um 

capital político significativo e uma consequente influencia simbólica dentro desse campo, em 

especial em alguns recantos do interior cearense. Nesse sentido, passou-se a haver – por parte 

de ambos os lados – um constante trabalho no intuito de conquista de cidades e regiões, com a 

finalidade de que estas realizassem seus eventos juninos em parceria com uma das duas 

entidades (FEQUAJUCE ou União Junina do Ceará). De certo modo, instalou-se uma disputa 

simbólica pela representatividade oficial dos quadrilheiros dentro – mas também fora – do 

território cearense. Para Edmund Leach,  

[...] a existência de um arcabouço comum não é, em sentido algum, um 

indicador de solidariedade social ou equilíbrio. [...] Como todo sistema 

social, por estável e equilibrado que possa ser, contém facções opostas, há de 

haver por força mitos diferentes para validar os direitos particulares de 

grupos diferentes de pessoas. (LEACH, 1996, p.319). 
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 A disputa por representar os quadrilheiros cearenses por parte das duas entidades em 

questão pode ser bastante ilustrativa do ponto de vista exposto acima. Ambos os grupos 

compartilham da noção de movimento junino e mesmo do conjunto simbólico que caracteriza 

a quadrilha e as festas juninas no Ceará, mas dentro desse contexto maior existem 

discordâncias que resultam em oposições, que terminam por direcionar ideologicamente as 

ações e posicionamentos dos quadrilheiros. Isso se manifesta de diversas formas dentro dessa 

realidade, desde as mais estruturais – como a divisão exposta –, como outras mais sutis e 

ligadas a aspectos da competitividade dos festivais, como será visto adiante. 

É bom que se destaque, ainda que brevemente, que na capital do estado – bem como 

em sua região metropolitana – há uma quantidade incontável de festivais competitivos durante 

os meses de junho e julho, com dimensões e graus de prestigio variados para os indivíduos do 

meio. Assim sendo, esse território nunca parece ter representado um grande palco de embates 

ou disputas envolvendo essa divisão. Mas o Ceará, de acordo com órgãos como a ADECE 

(Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S. A.) se encontra dividido em pelo menos 

14 macrorregiões33 e 33 microrregiões – conforme o IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará34).     

 A maior parcela do território cearense se estende para o interior do estado, bem como 

seu contingente populacional. É sobretudo nesse espaço que essa realidade permeada pela 

tensão se faz, visto que a extensão é grande e os esforços para que as demandas e 

necessidades dos quadrilheiros juninos sejam alcançadas e atendidas precisam ser triplicados. 

Atualmente, podemos dizer que ainda há uma disputa de forças expressiva ao longo desse 

território, sendo que nas distintas regiões há uma preponderância variável de grupos filiados 

às duas instituições, o que, na prática, depende diretamente do poder de articulação das 

entidades nas localidades e da quantidade de festivais que tenham sob sua responsabilidade. 

Ambas estão presentes em todas as regiões cearenses, mas em algumas possuem maior 

preponderância e em outras menos. Cabe, entretanto, registrar que alguns territórios tidos 

como importantes, seja pela expressividade de seus grupos juninos ou pela relevância 

demográfica, social, política e econômica que exercem no estado, registram a presença 

dominante da FEQUAJUCE, como é o caso do Vale do Jaguaribe e da Zona Norte cearense – 

nesse segundo caso, em especial a região em que está situada a cidade de Sobral, onde a maior 

                                                             

33Disponível em: < http://www.adece.ce.gov.br/index.php/macrorregioes> Acesso em 21/01/2018. 

34Disponível em < http://www2.ipece.ce.gov.br/publicacoes/Anuario_2004/mapas/pdf%B4s/Mesoregioes%20e%20Microregioes.pdf> Acesso em 

21/01/2018. 
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parte da presente pesquisa está ancorada. Considerando isto, meu interesse pela ação da 

FEQUAJUCE se justifica não apenas por ser a entidade a que o grupo do qual participo está 

ligado, mas por representar uma força cuja compreensão se faz imprescindível para o 

entendimento das dinâmicas locais estudadas.  

O trabalho de convencimento e conquista de diferentes festivais juninos e quadrilhas 

juninas no interior do estado parece representar um foco importante dentre as ações 

desempenhadas pelas entidades do meio junino. Quanto maior a quantidade de grupos de 

quadrilha ligados a uma determinada instituição em uma região, maior é a probabilidade de 

que os concursos juninos realizados em seu território pertençam a essa mesma entidade. 

Assim sendo, os esforços de tais organizações precisam funcionar dentro dessa atitude 

duplamente focada: festival e quadrilhas. As diferentes cidades cearenses realizam seus 

festejos juninos, sejam estes promovidos pelas administrações públicas locais ou mesmo por 

ações particulares. Em suas programações, os festivais de quadrilhas possuem um lugar 

cativo, posto que representam um atrativo a mais dentro da festa, dinamizando os eventos e 

conferindo-lhes um caráter mais típico, por causa das quadrilhas. Estas, por sua vez, para que 

se sintam motivadas a participar de tais realizações, necessitam de premiações a serem 

buscadas dentro de uma disputa. 

 Vale a pena ressaltar que, embora os festivais ocorridos em diferentes cidades de uma 

região cearense não tenham necessariamente uma ligação organizacional entre si, eles 

constroem um circuito, dentro do qual as quadrilhas juninas dos distintos municípios daquele 

território circulam. Acontece de quadrilhas advindas de outras regiões participarem de 

concursos juninos em lugares diferentes, mas, em geral, o comum é que estas ocupem o 

espaço simbolicamente demarcado pelos eventos juninos realizados em sua região de origem. 

No caso das quadrilhas de Sobral e sua região, elas costumam disputar em eventos realizados 

principalmente no território exibido no mapa abaixo, que caracteriza as cidades do chamado 

Sertão de Sobral. 
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Ilustração 8: Mapa da região de Sobral 

Fonte: IPECE (http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/11/index.htm). 

Adaptações: Thiago Silva de Castro 

 

Esta região, por sua vez, está situada em uma zona territorial maior conhecida como 

Norte Cearense, composta por uma série ainda maior de cidades, dentre as quais o município 

de Sobral é o que possui a maior importância social, econômica, cultural e política, por ser a 

maior cidade, com 205.529 pessoas segundo a última estimativa do IBGE, e o centro que 

congrega a maior parte dos recursos e capitais simbólicos destinados a essa área do Ceará. 

Vale frisar também que, de todas as cidades da região do norte cearense, Sobral é a que possui 

a maior quantidade de quadrilhas juninas competitivas, estando a maioria delas – como já 

apontado – filiadas à FEQUAJUCE, muito embora o evento junino mais conhecido do 

município (Festival de Quadrilhas Municipal) não esteja ligado a nenhuma entidade. De todo 

modo, a importância regional da referida cidade, enquanto foco principal desta análise, 

justifica-se pela sua influência e potencial simbólico dentro do campo que se elegeu para 

estudar no presente trabalho. 

http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/11/index.htm
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Organograma dos circuitos de festivais vinculados à FEQUAJUCE 

A quadrilha Estrela do Luar, por estar filiada a essa federação, participa prioritariamente de festivais contidos 

nessa representação gráfica.  

(Os festivais dos quais a Estrela do Luar participou em 2017 estão em amarelo) 
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A quadrilha Estrela do Luar, por estar filiada à FEQUAJUCE, não participa dos festivais da União Junina. 

Entretanto, o circuito de festivais do Festejo Ceará Junino, promovido pela Secretaria de Cultura do Ceará – 

Secult/CE, realiza-se em parceria com as duas entidades. Há etapas  classificatórias realizadas em cada uma das 

regiões, indo a quadrilha vencedora para a etapa final. A quadrilha Estrela do Luar foi a vencedora da sua região 

em 2017.   

 

(Os festivais dos quais a Estrela do Luar participou em 2017 estão em amarelo) 
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Organograma dos circuitos de festivais vinculados à FEJUC 

 

O principal circuito de festivais competitivos vinculados à FEJUC é o chamado SESC ATIVO, realizado em 

parceria com o SESC – Serviço Social do Comércio no Ceará. A Estrela do Luar venceu a etapa de sua região e 

o campeonato estadual. 

 

(Os festivais dos quais a Estrela do Luar participou em 2017 estão em amarelo) 
 

 

4.3 Por que pensar o universo quadrilheiro como um sistema simbólico? 
 

A ideia de movimento junino, como vem sendo explanada aqui, se relaciona 

fortemente com um status de organização política formalizado, envolvendo instituições 

estruturadas com a finalidade de representar os quadrilheiros em um campo social mais 

abrangente, onde os indivíduos possuem um espaço para debater assuntos e questões 
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relacionadas à manutenção da manifestação junina dentro do âmbito competitivo. Nesse 

sentido, esse espaço é burocrático, considerando que precisa ser juridicamente formalizado 

para obter a condição de movimento representativo de uma classe de indivíduos pertencentes 

à sociedade civil perante o Estado. Mas é também, como se pode notar, um conjunto de 

relações que se estruturam subjetivamente, alimentado por pensamentos, atitudes, escolhas, 

interesses e conteúdos próprios, debatidos e disseminados dentro de algo que facilmente 

poderíamos classificar como rede quadrilheira, que cria seus próprios mecanismos de 

sobrevivência dentro do corpo social. Mais do que formalidade, o movimento junino é uma 

ideia, que cria e espalha uma série de outras ideias, estruturando suas próprias tecnologias 

para o compartilhamento e reforço dos aspectos capazes de identificar um contexto simbólico.   

   Os assuntos quadrilheiros possuem um espaço garantido por aqueles que deles se 

interessam. Sempre girando em torno de temas como festivais juninos, títulos e premiações de 

grupos, eventos promovidos por quadrilhas, estética dos trabalhos apresentados em diferentes 

anos por distintos grupos juninos, fofocas envolvendo membros de quadrilhas em variados 

lugares e demais pautas a estas relacionadas, praticamente tudo sobre o que os quadrilheiros 

falam atua no sentido de construir e reforçar não apenas um tipo de identidade, mas um lugar 

simbólico frequentado pelos indivíduos em questão. Não faltam grupos de whatsapp, 

comunidades no facebook, fóruns e canais em várias redes sociais cuja finalidade é 

exatamente a de tratar sobre tais assuntos. O meio junino no Ceará, mas não apenas, possui 

um grande poder mobilizador e parece exercer um enorme fascínio sobre muitos atores sociais 

em distintas regiões, que dedicam tempo e energia para mantê-lo em pleno funcionamento. 

Esse contexto possui seus próprios recursos midiáticos – há até canais virtuais35 e páginas36 de 

notícias a ele dedicados –, suas informações de interesse próprio e até uma economia 

específica, também movimentada a partir do que se cultua e valoriza dentro desse meio.  

 Esse mundo composto pelo universo dos participantes de quadrilha junina atua como 

um sistema estrutural composto por códigos. Estes se refletem em ideias e modos de agir 

compartilhados no nível da linguagem, dos comportamentos e, sobretudo, dos interesses. As 

pessoas se reconhecem como quadrilheiras por compartilharem com outros indivíduos os 

códigos desse sistema simbólico, muito embora a experiência de cada um seja vivenciada de 

                                                             
35  Disponível em < https://www.youtube.com/channel/UCtDCtuFMT9i7vYXW5Q_P_tQ > Acesso em 

21/01/2018. 
36 Exemplo disponível em: < http://portalispia.com.br/ > Acesso em 21/01/2018. 
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maneira particular, ainda que intermediada por aspectos comuns. De acordo com Pierre 

Bourdieu (1989, p.9-10): 

Os <<sistemas simbólicos>>, como instrumentos de conhecimento e de 

comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 

estruturados. Os símbolos são os instrumentos por excelência da 

<<integração social>>: enquanto instrumentos de conhecimento e de 

comunicação (cf. a análise durkheimiana da festa), eles tornam possível o 

consensus acerca do sentido do mundo social que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a integração 

<<lógica>> é a condição da integração <<moral>>. (BOURDIEU, 1989, 

p.9-10). 

Ao considerar esse espaço simbólico ocupado pelos quadrilheiros juninos e, de certa 

forma, tratá-lo como uma espécie de sistema estruturado, passo a admitir a existência de uma 

realidade constituída, com suas próprias características sociais que influenciam os indivíduos 

dentro dela inseridos. Os discursos e práticas que circulam em tal meio constituem, ao lado de 

uma série de outros elementos, símbolos integradores – no sentido de que conformam um 

determinado jeito de ser compartilhado por diferentes atores sociais. Muito embora, como já 

se viu e ainda se verá mais adiante, o meio quadrilheiro esteja em constante tensão e até 

exposto a certa desestabilidade estrutural, dentre outros fatores, advinda da competitividade e 

da disputa, é preciso admitir a existência de um sistema simbólico atuando como uma espécie 

de linguagem comum partilhada pelos atores que o constituem. Esse contexto previamente 

estruturado atua nos comportamentos individuais e coletivos, estruturando a própria ideia do 

que é ser quadrilheiro e pertencer ao meio em questão. 

 A realidade das quadrilhas competitivas constitui sujeitos aptos a estar em tal meio, 

que propagam suas ideias e fazem circular modelos imagéticos que reforçam os aspectos que 

fazem dela uma prática vivenciada. Não há algo ou alguém em específico que dite como as 

coisas devem ser ou funcionar, todavia existe um processo vivido que contribui diretamente 

para que esse contexto se movimente e tenha sentido. Tal processo se estrutura por meio de 

variados aspectos, todos eles ligados ao campo das relações interpessoais entre os próprios 

participantes de quadrilhas juninas. O primeiro deles certamente é o discurso. Em geral, existe 

uma fala sobre o que é ser quadrilheiro e sobre quais seriam suas ações e características mais 

centrais. O segundo se relaciona fortemente a um determinado tipo de comportamento que se 

liga tanto aos interesses ao redor dos quais gira essa fala como ao que tais pessoas fariam na 

ou em relação à quadrilha. Existe ainda o já analisado campo do movimento dos festejos 

juninos formalizado juridicamente, que consiste na vinculação dos grupos quadrilheiros a 

federações juninas, responsáveis por reger tanto os eventos dos quais as quadrilhas participam 
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como o próprio modo como devem se organizar tanto social como artisticamente. É por meio 

de tais entidades “[...] que as quadrilhas juninas assumem uma conformação de unidade para 

reivindicar direitos, denunciar problemas e principalmente, propor políticas públicas e formas 

de sustentabilidade.” (NETO, 2008, p.113). A conjugação dessas distintas dimensões sociais 

parece formar um conjunto indispensável para a compreensão dessa totalidade que organiza o 

universo quadrilheiro, pois, juntas, elas é que atuam no estabelecimento de interesses, padrões 

e comportamentos característicos desse contexto.  

Ao discorrer sobre a função comunicativa da linguagem – seja ela falada ou não –, 

Peirado afirma que ela atua diretamente como formadora da própria realidade social, uma vez 

que se liga a um contexto de ações, dando sentido a elas. Segundo a autora, “Quer a 

comunicação se faça por intermédio de palavras ou de atos, ela difere quanto ao meio, mas 

não minimiza o objetivo da ação nem sua eficácia. A linguagem é parte da cultura; também é 

possível agir e fazer pelo uso de palavras.” (PEIRANO, 2002, p.9). No caso dos quadrilheiros 

juninos, a linguagem se faz com base nas dimensões apontadas anteriormente, relacionando 

uma fala que se encontra diretamente ligada a um fazer que é, a um só tempo, discurso e 

comportamento, posto que está inserido em um processo social cujo movimento depende 

exatamente desses discursos e ações dos atores que o constituem.    

Segundo Foucault (2014, p. 283), a importância está sempre na tentativa de buscar 

compreender “[...] como funcionam as coisas no nível do processo de sujeição ou dos 

processos contínuos e ininterruptos que sujeitam os corpos, dirigem os gestos, regem os 

comportamentos etc.”. Partindo dessa ideia, o que chamo aqui de universo quadrilheiro forma 

seu próprio sistema. Mas este não é estático, mais parecendo um processo em constante fluxo, 

no interior do qual o movimento das relações constrói aspectos próprios capazes de abranger 

os indivíduos, inserindo-os dentro de um conjunto categorial dotado de especificidades. Não 

há necessariamente uma força concreta e estabelecida que institui as ideias sobre esse espaço, 

todavia elas circulam dentro desse conjunto de relações constituindo modos de ser e agir que 

constroem uma espécie de linguagem que atua como código de acesso a ele.  

Embora em uma perspectiva diferente, tratando – em verdade – sobre o que classifica 

como poder simbólico, Bourdieu provoca uma interessante reflexão sobre esse elemento 

social. O autor diz que tal poder 

[...] não reside nos <<sistemas simbólicos>> em forma de uma 

<<illocutionary force>> mas que se define numa relação determinada – e por 

meio desta – entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos, quer 
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dizer, isto é, na própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz a 

crença. (BOURDIEU, 1989, p.14-15). 

Ainda que distinto do que cita Foucault, uma vez que a conjuntura analítica construída 

por Bourdieu está mais preocupada em compreender de que modo a estrutura ajuda a 

construir os seres sociais por meio de elementos como o habitus e Foucault faz um 

movimento contrário na sua busca por entender o poder como elemento legitimado no corpo 

estrutural, há uma semelhança no modo como a ideia de poder é apreendida por ambos os 

autores. Tanto para um quanto para outro, enquanto elemento simbólico e disseminado dentro 

da sociedade, o poder está inscrito em uma relação social que ganha conformidade a partir dos 

modos de agir empregados dentro de uma dada realidade, o que põe de lado a clássica ideia 

desse elemento como algo objetificado. Muito embora, segundo Bourdieu, o poder possa ser 

exercido por alguém sobre outro (ou outros), independente da forma que venha a assumir – 

um saber normatizado e coletivo ou uma ação opressora, por exemplo –, sempre dependerá 

das próprias ideias e modos de encarar a realidade social construídos e legitimados pelos 

próprios indivíduos que compõem o campo onde as relações se estabelecem.  

É nesse sentido que afirmo que o ambiente quadrilheiro – leia-se esse espaço 

simbólico composto pelos participantes das quadrilhas juninas – possui sua própria faceta do 

que chamamos de poder. No presente caso, uma vez que esse poder é construído e legitimado 

pelos próprios quadrilheiros, ambos se encontram em posição tanto de exercê-lo quanto de 

sujeitarem-se a ele. Tal aspecto demonstra, dentre outras coisas, que as especificidades do 

campo social são frutos da relação específica constituída pelos atores em questão, movida por 

interesses e anseios próprios do meio. Isso ocorre porque esse espaço, para ser o que é, 

precisa, pelo menos para seus próprios participantes, constituir-se como uma espécie de saber, 

que por sua vez se ancora em um tipo de verdade sobre o que seria esse meio e aqueles que o 

constituem. 

O contexto composto pelas quadrilhas juninas competitivas só é o que é porque se 

constituiu a partir do acúmulo de um conhecimento prático que foi/é capaz de influenciar 

pessoas direta ou indiretamente, criando suas próprias técnicas de transmissão, verificação e 

afirmação, sejam elas formais ou informais.  Como afirma Foucault (2014, p. 289), “[...] o 

poder, para exercer-se nesses mecanismos sutis, é obrigado a formar, organizar e pôr em 

circulação um saber, ou melhor, aparelhos de saber que não são construções ideológicas”. 

Para o autor, os espaços de poder possuem suas ideologias, entretanto, estas seriam, de algum 

modo, apenas o resultado ou o reflexo de um processo concreto e, ao mesmo tempo, 
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infinitamente mais sutil, por se operar no cotidiano das ações sociais. Estas atuariam 

diretamente na construção dos aspectos ideológicos, não sendo necessariamente um mero 

produto deles.  

 No caso do contexto quadrilheiro competitivo, os mecanismos para a produção e 

disseminação desse saber quadrilheiro são diversos, alguns até já citados neste texto. As 

relações interpessoais dos participantes com membros de seu próprio grupo e com outros, os 

meios midiáticos apropriados pelos quadrilheiros juninos, sobretudo no espaço virtual, os 

discursos sobre as técnicas valorizadas principalmente a partir das vitórias de quadrilhas em 

diferentes festivais, no que a ação dos jurados dos concursos é fundamental, são alguns 

exemplos que podemos citar rapidamente. Mas, para além dessas técnicas, existem também os 

regimentos e estatutos formais do movimento político organizado dos participantes do meio 

junino, que contribuem incisivamente para a consolidação simbólica de todo esse conteúdo 

estrutural.  

 A dinâmica das relações quadrilheiras precisa ser captada em distintos momentos, 

posto que essa espécie de estrutura social formada pelas quadrilhas juninas competitivas se 

elabora e ganha consistência em diversas situações. Os ensaios para a montagem de 

coreografias talvez constituam a principal referência de base etnográfica para a construção de 

uma percepção mais sistematizada a respeito das ações envolvendo o público que compõe 

esse universo, como já demonstrado. Estes momentos certamente possuem uma intensidade 

analítica relevante, onde parte significativa dos sentimentos, das motivações, dos desejos e 

interesses das pessoas se deixam ver mais facilmente, assim como nas apresentações, são 

momentos que põem em tela o resultado de toda essa congregação de pensamentos e atitudes. 

Entretanto, cabe atentar para o fato de que tais situações estão inseridas dentro de uma rede 

bastante ampla, no interior da qual uma dimensão mais cotidiana de ações se mistura com 

acontecimentos e dispositivos excepcionais, mas que possuem uma força bastante 

significativa no sentido de reger e influenciar tudo isso. 

 Aquilo que chamo aqui de movimento junino é um fenômeno complexo. Essa 

complexidade provém de aspectos muito claros, sendo o principal deles a junção de duas 

dimensões: a da tradição festiva e a da organização político-social. É praticamente 

impossível realizar uma separação entre essas duas concepções, já que a segunda só se faz 

possível por conta da primeira. Entretanto, faz-se interessante não perder de vista o fato de 

que a festa, dentro de uma concepção antropológica, é da ordem de uma ritualidade cultural 
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capaz de caracterizar as práticas típicas de um grupo social. Quando falo aqui em organização 

político-social me refiro a uma instituição burocrática e pragmática, ainda que não menos 

simbólica que a primeira. Tal como podemos nos referir à expressão sindical de diferentes 

classes trabalhadoras e patronais ou mesmo aos partidos políticos, que se apresentam como 

manifestações de uma necessidade de representação cidadã no nível da chamada sociedade 

civil em uma realidade democrática, o movimento junino organizado se mostra assim: como 

uma parcela social que sente necessidade de ser reconhecida e representada em um nível 

amplo da sociedade – ainda que a seu modo. 

 É no presente aspecto que uma contradição interessante de ser percebida 

antropologicamente se deixa notar. A quadrilha enquanto folguedo relacionado às festas 

juninas se encontra na lógica clássica de uma percepção sobre os rituais. Nela, os rituais 

seriam uma encenação performatizada com a finalidade de reforçar uma lógica ancorada em 

ideias hegemônicas/tradicionais a respeito de alguma expressão da sociedade. É com base na 

ideia da quadrilha junina como uma tradição popular que o aspecto político formalizado da 

representação por meio de instituições se faz. Mas é também – e sobretudo – através dessa 

faceta que as tensões, incongruências e inconsistências em uma suposta unidade desse sistema 

simbólico quadrilheiro se manifestam. Sobre tais ponderações, considero importante expor 

um interessante questionamento de Edmund Leach (1996, p.308): 

Afirmei que a estrutura social é “representada no ritual. Mas, se as estruturas 

sociais com que estamos lidando são instáveis, essa instabilidade deve 

também estar “representada” no sistema ritual. Mas será o ritual, respaldado 

que é pela tradição, sempre e seguramente o elemento mais rígido e 

conservador na organização social? (LEACH, 1996, p.308).    

 Tal pergunta me leva inevitavelmente a reflexões gerais sobre a realidade do 

movimento junino cearense hoje, que enquanto ritualidade festiva no interior de uma 

sociedade mais ampla se apresenta ancorado em uma ideia das festas juninas como expressão 

típica, mas que – ao ser observada mais de perto – deixa ver que a coesão existente dentro do 

sistema social onde atuam os quadrilheiros competitivos não é necessariamente estável. Esse 

campo simbólico está permeado por disputas, divisões, incompatibilidade entre ideias e mais 

uma infinidade de características próprias de contextos sociais dotados de complexidade e 

movidos por uma dinâmica processual bastante intensa.  

Essa realidade específica composta pelos quadrilheiros não pode ser entendida, a meu 

ver, sem que consideremos tal ponto. Através das federações juninas, os grupos e seus 

participantes, assim como todos os demais que se percebem inclusos na citada 
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autodenominação, organizam suas ações, orientam seus horizontes, planejam seus trabalhos e 

enxergam mecanismos através dos quais a manutenção do meio simbólico que ajudam a 

constituir se torna possível. Os festejos juninos no Ceará, atualmente, se espalham por todas 

as regiões do estado, em eventos que ocorrem – muitas vezes simultaneamente – durante os 

meses de junho e julho. Não posso afirmar com plena convicção, mas suspeito que foi 

exatamente a proliferação desse tipo de realização – que há tempos atrás certamente ocorria 

de modo independente – em todo o território do estado que terminou por resultar na 

necessidade de organização formal das quadrilhas competitivas, que foram se tornando cada 

vez mais numerosas com o passar do tempo e com a criação de festivais em diferentes 

cidades. 

 Uma vez que começaram a movimentar recursos financeiros, em grande parte 

resultantes da conquista de títulos nos concursos, e começaram a circular por diferentes 

localidades em busca de novas conquistas em distintos eventos, a aceitação e disseminação da 

ideia de que precisavam de mecanismos que regessem e organizassem essa realidade e que, 

para além disso, pudessem propor realizações para fomentar a continuação dos trabalhos das 

quadrilhas no decorrer dos anos, tornou-se amplamente aceita. Isso certamente deu margem e 

forneceu o terreno para que instâncias organizadas adentrassem esse meio, primeiro na 

capital, chegando em seguida nos diferentes recantos do interior cearense. Tenha ocorrido 

assim ou não, o fato é que o movimento quadrilheiro competitivo do Ceará é hoje uma grande 

rede que interliga as pessoas tanto concretamente, posto existem organizações corporificadas 

com base em estatutos que estabelecem obrigações recíprocas entre elas e os indivíduos, 

quanto simbólica, visto que estabelece conexões entre os atores sociais do meio com base, ao 

mesmo tempo, em códigos de uma expressão ancorada em uma espécie de tradição e outros 

construídos pelos próprios atores na atualidade a partir de desejos, interesses e anseios 

instituídos nas próprias experiências vividas.  

Conforme Peirano (2002, p.23), “[...] a sociedade não é um ser nominal e de razão, 

mas um sistema de forças atuantes, e a eficácia das ideias e crenças precisa ser incluída na 

análise explicativa, somando-se à ação, para que se identifiquem os mecanismos de 

movimento e de reprodução da sociedade.”. Considerando tal ponderação, creio que a 

percepção do movimento junino ou quadrilheiro como um campo de forças simbólicas que se 

constitui a partir das relações interpessoais dos atores é fundamental para compreendê-lo, uma 

vez que seus fundamentos atuais dentro da realidade observada extrapolam as próprias 

definições usuais das manifestações populares típicas, ancorando-se em ideias que se 
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estabelecem no cotidiano do meio quadrilheiro constituindo novos sentidos, eficazes em si 

mesmos.  

 Vale ressaltar que os aspectos até agora descritos, muito embora não apareçam 

sustentados por algum tipo de bibliografia acadêmica ou local, encontram-se ancorados em 

minha experiência quadrilheira. O movimento quadrilheiro é hoje uma grande cadeia 

produtiva, que gera sobretudo símbolos. Se é necessário um adentramento nesse espaço para 

melhor compreendê-lo, ao observarmos esse meio de perto, nos deparamos com a reprodução 

de uma realidade mais geral em nível micro, ainda que dotada de especificidades, resultantes 

de uma linguagem própria, acocorada em um saber quadrilheiro. Conforme Michel Foucault 

(2014, p.284): 

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que 

só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas 

mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou bem. O poder 

funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só 

circulam, mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer sua 

ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de 

transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa 

por eles. (Foucault, 2014, p.284). 

 A realidade das quadrilhas competiti0vas no Ceará – para ser mais preciso – se 

transformou em uma grande rede, cujo conteúdo simbólico se constrói, se fortalece e se 

dissemina através de seus próprios componentes. Essa rede não pode ser percebida apenas 

como um espaço amorfo que abriga pessoas com interesses semelhantes. Esse tipo de 

pensamento certamente nos levaria a conceber esse universo como um contexto sistêmico no 

interior do qual as pessoas simplesmente cumpririam papeis neutros. Ocorre que sem essas 

mesmas pessoas o citado espaço simplesmente não existiria enquanto tal, tampouco as 

características que abriga – e que, por sua vez, dão-lhe todo o sentido – teriam alguma vida. 

Os indivíduos inseridos no interior de tal rede não são passivos receptores de conteúdo junino. 

Eles são os próprios criadores desse conteúdo, na medida em que selecionam o que 

consideram interessante dentro do discurso hegemônico sobre as festas juninas e a chamada 

cultura popular, bem como a partir do que concebem com base em suas interações e processos 

criativos.      

 Toquei muito no termo quadrilheiro e na própria temática do que consistiria ser esse 

personagem porque é ao redor dele que tudo se constrói, que esse conhecimento específico – 

ao mesmo tempo técnico, ao mesmo tempo leigo, ao mesmo tempo formal e informal – ganha 

forma. E sua dependência em relação a esse personagem plural é extremamente perceptível. 
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Essa espécie de saber quadrilheiro não é um elemento estático, muito menos um objeto que 

ora está com um, ora com outro. Ele é um fluido criativo, cujo processo de estruturação e 

manutenção se faz possível através do uso que dele fazem os participantes do meio junino. 

Ele é poder na medida em que cria coisas, estabelece fluxos, estrutura espaços e símbolos e 

orienta ações. Mas precisa ser, exatamente por todas essas características, entendido na 

perspectiva foucaultiana: como algo que circula, fazendo com que os indivíduos, ao mesmo 

tempo, o sofram e o exerçam. Ou seja: como uma espécie de força ou energia que se 

movimenta através das pessoas ajudando a conformar simbolicamente espaços sociais. 

 

4.4 O meio quadrilheiro pensado a partir de uma assembleia do movimento 

junino cearense 
 

No dia 18 de fevereiro de 2017 eu e minha irmã Dalila Castro – presidente da Estrela 

do Luar – nos deslocamos rumo à Fortaleza, capital cearense, onde está sediada a 

FEQUAJUCE (Federação das Quadrilhas Juninas do Estado do Ceará). Após pouco mais de 

3:00h de viagem estávamos prontos para participar da primeira assembleia realizada pela 

federação no ano de 2017. O evento ocorreu no Teatro Antonieta Noronha, equipamento 

gerido pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (SECULTFOR), situado no centro da cidade. 

Ao chegarmos ao espaço, a presidente da FEQUAJUCE, dona Fátima Freires, estava 

na entrada, onde nos recebeu calorosamente, com abraços e beijos cordiais. Pareceu um ritual 

a ser cumprido com todas as pessoas que, até o momento em que ela ali estivesse, 

adentrassem o recinto – pelo menos foi o que pude observar enquanto estive no local. Após 

palavras cordiais trocadas conosco, colocou-se a conversar com minha irmã sobre a realidade 

do movimento junino da região norte do Ceará, de onde estávamos vindo. Falou das visitas 

que fizera dias antes aos grupos dos diferentes municípios do citado território, apontando os 

êxitos obtidos com esse trabalho, que os representantes da federação vinham realizando nas 

diversas localidades cearenses. Perguntou pelo representante da cidade de Forquilha, 

município vizinho à Sobral, que tinha a intenção de ir à assembleia conosco, mas acabou não 

conseguindo a liberação de determinados compromissos que tinha no trabalho. 

As conversas entre as duas giraram em torno dos esforços e trabalhos realizados no 

interior. Dalila aproveitou para tirar com ela algumas dúvidas ligadas aos interesses do 

movimento junino e da quadrilha Estrela do Luar, em particular. Confesso que não pude 
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acompanhar o conteúdo das conversas de modo mais detalhado, pois tive que me afastar para 

fazer o credenciamento, que estava sendo realizado por outros membros da federação, em 

uma mesa situada ao lado direito da entrada. Tais pessoas usavam crachás e distribuíram 

pastas a todos os que chegavam, dentro das quais havia folhas em branco e caneta, para que 

fosse possível anotar pontos considerados importantes ao longo do encontro. 

 Prevista para 13:00h do dia citado, a assembleia iniciou com um pouco de atraso, mas 

no geral conseguiu cumprir sua proposta durante a tarde inteira. As assembleias do 

movimento junino do Ceará são, em geral, acontecimentos bastante esperados por parte dos 

filiados das entidades quadrilheiras. Nós, como membros participantes desse movimento, 

estávamos ansiosos por participar, tendo em vista que aquela seria a primeira assembleia da 

FEQUAJUCE da qual participaríamos desde que a atual gestão assumira a direção da 

entidade, o que se deu no ano de 2014. Isso se devia ao fato da quadrilha Estrela do Luar ter 

estado ausente do quadro de filiados da entidade durante o ano de 2015, tendo voltado a 

integrá-lo apenas em junho de 2016, portanto, já depois das assembleias, que geralmente 

ocorrem, no máximo, até maio de cada ano. Nesta parte do presente texto me deterei a 

analisar esse acontecimento, por considerá-lo um ponto importante dentro da dinâmica das 

quadrilhas juninas competitivas do Ceará. A descrição do evento em questão representa um 

modo de melhor expor analiticamente o contexto social que caracteriza o chamado universo 

quadrilheiro do Ceará. Assim sendo, a partir dessa situação, tento puxar outros aspectos que 

constituem esse espaço. Segundo Marisa Peirano (2002, p.8), 

[...] se a antropologia se desenvolve por meio do diálogo entre teoria e 

etnografia, esse procedimento tem como base a surpresa com que o 

antropólogo se depara com novos dados de pesquisa que são revelados, 

geralmente, nos tipos de eventos de que participa ou que reconhece como 

significativos para aqueles que observa [...] Sempre tangíveis, às vezes 

esperados, outras vezes meros acasos, produzindo revelações ou 

perplexidades, sua atualidade depende de suas relações com outros 

elementos existentes. (PEIRANO, 2002, p.8). 

 O interessante de se analisar eventos, que são percebidos etnograficamente como tal a 

partir da expressão dos próprios atores do meio, é que, como afirma Peirano, eles têm a 

capacidade de tornar tangível uma realidade maior e mais complexa, uma vez que são capazes 

de congregar uma série de aspectos desse campo dentro de situações específicas. É importante 

ressaltar que o que se chama aqui de evento pode ser recortado do cotidiano analisado, sendo 

tanto algo corriqueiro como um acontecimento de caráter mais extraordinário, como a 

assembleia em questão. De todo modo, conforme afirma a autora, “Eventos em geral são por 
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princípio mais vulneráveis ao acaso e ao imponderável, mas não totalmente desprovidos de 

estrutura e propósito [...]” (PEIRANO, 2002, p.8), o que os torna ainda mais comunicativos 

para um olhar previamente treinado em uma situação de pesquisa. 

 Muitos membros de quadrilhas juninas filiadas à FEQUAJUCE integram um grupo 

virtual na rede social WhatsApp chamado Quadrilheiros do Ceará. Neste espaço estão 

inclusos coordenadores e participantes de diversas quadrilhas do Ceará, sediadas nas 

diferentes regiões do estado. Estou presente neste grupo desde dezembro de 2016, quando 

retornei ao Ceará com o intuito de iniciar meus trabalhos de campo. Nessa época, minha irmã 

fazia parte do grupo e sempre me falava sobre o quão importante seria para mim dele 

participar, haja vista que os mais diversos assuntos do interesse do movimento junino 

cearense eram ali debatidos. Foi quando sugeri que ela, como membro do grupo, solicitasse 

minha inclusão. Pude constatar o grande fluxo de conversas ali tratadas, tão grande que 

muitas vezes sequer conseguia acompanhar.  

Na semana da assembleia, a quantidade de debates e conversas era grande, sempre 

ligados a questionamentos, sugestões e discordâncias relativas ao modo de organização do 

movimento de quadrilhas juninas do estado. Esse momento parecia aguardado por muitos 

como uma possibilidade para os quadrilheiros expressarem suas visões sobre os rumos da 

federação. Muitos expressavam necessidades e possibilidades para um melhor funcionamento 

dos festejos juninos no estado, sempre tomando por referência experiências ocorridas no ano 

anterior. Confesso que minha ansiedade por comparecer à assembleia se dava, sobretudo, por 

essa questão, já que toda aquela interação dos quadrilheiros nas redes sociais me fazia crer 

que pessoalmente a experiência dos debates poderia ser ainda mais rica. Além do que, essas 

situações poderiam representar a possibilidade de estreitar relações, o que certamente 

facilitaria tanto as articulações da quadrilha Estrela do Luar junto a sua instância 

representativa quanto a realização de meu trabalho de pesquisa, sobre o qual eu já havia 

conversado com alguns membros da entidade através de meios virtuais.  

  Em geral, existem dois tipos de assembleias extraordinárias no movimento. Uma é 

mais simples, quando a intenção parece ser basicamente proporcionar um momento de 

reunião entre os filiados, que se reveem antes do São João, trocam experiências e propõem 

reflexões sobre a dinâmica da estrutura social quadrilheira, materializada pela organização 

regida através da federação. A outra representa um momento mais pleno de tensão, uma vez 

que é nela que a alteração de pontos específicos do estatuto da entidade – documento que 
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estrutura juridicamente as normas, regras e acordos que direcionam a ação dos quadrilheiros 

inseridos no meio em questão – podem ocorrer em plenária. Tive a sensação de que o 

interesse dos filiados da FEQUAJUCE por esse segundo tipo de assembleia parece ser mais 

intenso, pelo que pude acompanhar tanto através do grupo de WhatsApp quanto por meio de 

algumas expressões de membros presentes na oportunidade aqui descrita e analisada.  

 Devo admitir que nossa intenção, ao fazer questão de ir a tal assembleia, era a de 

vivenciar o segundo momento citado. De certa forma, fomos à Fortaleza achando que essa 

assembleia discutiria de modo mais incisivo questões ligadas à organização do São João, 

inclusive provocando debates sobre questões regulamentarias e estatutárias da entidade. A 

presidente da Estrela do Luar tinha a intenção de sugerir pontos e levantar alguns 

questionamentos. Entretanto, para nossa surpresa, a reunião versou basicamente sobre a 

prestação de contas da entidade, dedicando um tempo bastante limitado a outros pontos. Essa 

assembleia do dia 18 de fevereiro era do primeiro tipo aqui apontado. Acabamos nos 

confundindo. Quando vimos, já estávamos lá. 

Ao adentrar no auditório do teatro, fiquei surpreso com o número reduzido de 

participantes. Minha primeira sensação foi a de que a assembleia não refletiria o movimento 

do grupo virtual. A presidente da entidade, que neste momento ocupava o centro do palco do 

teatro e falava através de um microfone, acolheu os presentes e justificou a ausência de 

muitos quadrilheiros da capital. Ao seu lado estavam mais dois diretores da FEQUAJUCE, 

um de pé e outro sentado diante de uma mesa onde escriva coisas em um computador portátil. 

Conforme expressou a presidente, naquele período, a maioria dos grupos da cidade estava 

realizando eventos de pré-carnaval,37 que as quadrilhas de lá costumam fazer para a 

arrecadação de recursos e verbas para seus trabalhos juninos. A presença de representantes do 

interior também não chegou a ser muito expressiva. Mas esta ausência certamente se 

justificava pelas grandes distâncias que a maioria dos representantes de grupos teriam que 

percorrer até Fortaleza, onde geralmente se realizam as ações da FEQUAJUCE que 

antecedem o São João. Tal aspecto, aliás, costuma gerar questionamentos por parte de alguns 

quadrilheiros do interior do estado, pois – segundo eles – a concentração da maior parte das 

atividades da federação em Fortaleza tende a favorecer apenas os grupos da capital e região 

metropolitana. Nós nos obrigamos a ir pelo fato de termos estado ausentes das reuniões 

                                                             
37 Como estávamos em véspera de carnaval, algumas quadrilhas realizaram festas temáticas com o intuito de 

arrecadar recursos para a construção do trabalho. Alguns grupos costumam aproveitar datas comemorativas para 

realizar eventos e promoções, quando consideram o período mais atrativo para o público.  
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anteriores, o que gerava a necessidade de melhor nos inteirar de tais processos. O “sacrifício” 

se justificava.  

Em 2014, ano da divisão do movimento junino cearense, a Estrela do Luar dançou em 

festivais ligados tanto à FEQUAJUCE quanto à União Junina do Ceará. Mas como esta última 

foi o fruto da dissidência com a federação, a quadrilha sofreu punições. Mesmo com a 

presença de eventos da FEQUAJUCE na região de Sobral, a União Junina conseguiu uma 

significativa expressividade nesse território, fazendo com que o grupo optasse por permanecer 

em ambas as entidades. Naquele ano, como sanção aplicada à insubordinação da quadrilha, o 

grupo foi impedido de participar do concurso Cearense promovido anualmente pela 

federação, que ocorre a partir de uma somatória de pontos acumulados pela participação em 

distintos festivais filiados à FEQUAJUCE. Mesmo tendo dançado o número de festivais 

exigido e obtido resultados satisfatórios em cada um deles, a quadrilha não se classificou para 

o evento final da federação. 

Diante desse episódio, amparado por cláusulas estatutárias instituídas em 2014 como 

medida protecionista, a Estrela optou por permanecer filiada somente à União Junina do 

Ceará em 2015. Naquela época, a coordenação do grupo interpretou a exigência estatutária da 

federação das quadrilhas do estado, com suas sanções, como uma pressão sobre os grupos, 

para que permanecessem exclusivamente ligados à sua marca. Isso foi recebido com crítica 

pela diretoria da Estrela à época, que estava retornando ao São João após uma parada em 

2013, e desejava ter liberdade para apresentar seu trabalho no máximo de cidades possível. 

No fim das contas, em 2014, e sobretudo em 2015, a União Junina teve muito espaço nos 

territórios em que a Estrela costumava apresentar seu trabalho. Esse parece ter sido o único 

motivo prático que levou a quadrilha a ficar ligada a tal entidade. O grupo ainda chegou a 

participar de um festival por essa instituição em 2016, mas após insatisfações com o resultado 

de um festival, que terminou por coroar uma série de incompatibilidades entre a diretoria da 

Estrela e a da entidade, a quadrilha retornou à FEQUAJUCE, tendo permanecido filiada a seu 

quadro durante toda a temporada junina daquele ano e também em 2017. Diante de tal fato, 

levando em conta que o grupo já havia se sentido prejudicado em 2014, por deliberações 

ocorridas a partir de eventos como a assembleia em questão, mais que nunca, a necessidade de 

se fazer presente nessas situações deliberativas da federação era tida como obrigatória. É 

certamente importante levarmos em conta o contexto ao analisarmos a assembleia aqui 

descrita, posto que enquanto acontecimento processual dentro de uma dinâmica interativa ela 

está inclusa em um determinado campo. Para Victor Turner (2008, p.14),  
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No contexto atual, “campos” são os domínios culturais abstratos nos quais os 

paradigmas são formulados, estabelecidos e entram em conflito. Tais 

paradigmas consistem em um conjunto de “regras” pelas quais vários tipos 

de sequências de ação social podem ser geradas, mas que especificam mais 

adiante quais sequências devem ser excluídas. (TURNER, 2008, p.14) 

 Vale ressaltar que Victor Turner fala da ação simbólica. Portanto, esse conjunto de 

regras ao qual se refere é também fruto desse contexto de significados, que pode estabelecer 

aspectos pragmáticos organizados em estatutos, mas que também ganha forma nas relações 

estabelecidas no mundo social vivido. Nesse caso, podemos transpor a formulação conceitual 

do autor para o contexto desta pesquisa, considerando esse âmbito que temos até agora 

classificado como movimento junino ou quadrilheiro do Ceará como o campo onde todos os 

significados que moldam o universo simbólico dos participantes de quadrilha competitiva no 

Ceará se constituem. Desse modo, a assembleia da FEQUAJUCE, assim como uma infinidade 

de outras ações e realizações próprias dos interesses que compõem o cotidiano quadrilheiro, 

deve aqui ser encarada como um evento cuja estrutura particular é composta por diferentes 

performances que, dentro de suas próprias singularidades, comunicam aspectos que ajudam a 

caracterizar o campo simbólico da cultura junina competitiva do estado.       

 É válido registrar que, atualmente, é difícil precisar o número exato de grupos juninos 

filiados à FEQUAJUCE – e portanto aptos a participarem de assembleias como essa aqui 

descrita. Tentei por inúmeras vezes levantar esses dados, mas acabei não obtendo sucesso, 

haja vista a falta desses números publicados na internet. Além disso, mesmo tendo solicitado 

algumas vezes – pessoalmente e através de email – essas informações, não as obtive. A 

instituição sempre se colocou à disposição para me ajudar, nas oportunidades em que tive de 

falar sobre meu trabalho de pesquisa para algum de seus membros, mas uma vez um deles me 

falou que, na atualidade, os arquivos da FEQUAJUCE eram vivos, ou seja: só as pessoas que 

fazem parte da história dela poderiam fornecer determinadas informações. Considero 

dispensável dizer que a consulta a tais fontes seria inviável para mim, diante da distância. No 

caso do número de filiados no interior e na capital, pelo que pude intuir em uma conversa com 

um dos diretores, a entidade estaria em um processo de organização dessas informações, que 

não se encontrariam sistematizadas atualmente. 

 Passei dias me questionando sobre essa dificuldade de obter tais dados, pois tentei 

diferentes meios, conversei com distintas pessoas a esse respeito. Creio que aqui reside um 

dos principais impasses da minha condição de participante. Nunca soube ao certo o motivo de 

não ter conseguido acessar tais informações, apesar das justificativas recebidas. Pareceu-me 
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recorrente a ideia de uma constante organização dos diferentes setores da federação, após a 

mudança de gestão em 2014 – o que se mostrou repetitivo ao longo da própria assembleia. 

Talvez a minha ligação a uma quadrilha que possui o histórico da Estrela do Luar, que já 

havia feito parte de outra entidade, possa ter contribuído para isso. Entretanto, não tive como 

esconder esse fato. Ainda hoje há pessoas que enxergam as quadrilhas que retornaram à 

FEQUAJUCE, após uma temporada federadas à outra entidade, com desconfiança. A Estrela 

não foi a única a permanecer durante um tempo ligada à União Junina, outros grupos 

trilharam caminho semelhante. Entretanto, determinados dirigentes de grupos que sempre 

estiveram ligados à FEQUAJUCE, como já pude observar em determinadas situações, 

parecem acreditar que detêm maior prestígio por isso, o que reforça em mim a ideia de que 

ainda há uma espécie de receio de que as quadrilhas que um dia foram dissidentes possam 

voltar a ser. 

Há também a própria questão de que essa cisão ocorrida no movimento junino 

cearense nos últimos anos provocou uma divisão concreta entre as quadrilhas. Desse modo, 

trazer à tona esse número total de grupos filiados atualmente pode dar conta de uma alteração 

significativa na quantidade de quadrilhas outrora ligadas à federação. Nesse caso, levando em 

conta a divisão, talvez o número existente hoje pudesse demonstrar uma diminuição, cuja 

divulgação para fins de pesquisa talvez não fosse conveniente, apesar da FEQUAJUCE hoje 

ainda demonstrar uma clara superioridade no estado, se compararmos o número de quadrilhas 

participantes nos concursos de nível estadual promovidos pelas duas entidades38.  

 Apesar da ausência da relatada sistematização desses números, dados mais antigos dão 

conta de que a quantidade de quadrilhas filiadas à FEQUAJUCE em todo estado supera a 

marca de 200 grupos. Hoje, esse número certamente é maior, estando a maioria das quadrilhas 

espalhadas nos diferentes territórios do interior cearense. Mas a quantidade de grupos juninos 

oriundos de Fortaleza e região metropolitana também é expressiva; existe em média 60 

quadrilhas na capital, conforme alguns quadrilheiros inseridos há mais tempo no citado meio. 

Nesse caso, o número de participantes da capital e região metropolitana – e mesmo do interior 

– presentes na assembleia pode ser considerado baixo, com aproximadamente 20 

representantes de grupos ocupando o espaço.  

Vale ressaltar que essa presença limitada dos participantes – apesar do reconhecimento 

de suas necessidades de arrecadação de recursos – foi constantemente lamentada pelos 
                                                             
38 Em 2017, o concurso estadual de quadrilhas juninas da FEQUAJUCE contou com a participação de mais de 

40 quadrilhas, ao passo que do evento promovido pela União Junina participaram 19. 
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membros da plenária, que por diversas vezes saudaram nosso esforço de percorrer mais de 

200km para estar presente na citada assembleia. Apesar disso, faz-se importante ressaltar – 

pelo que me foi possível notar no grupo virtual dos quadrilheiros ligados à entidade – que as 

pessoas são bastante atuantes, pois se mostraram fortemente interessadas em saber sobre as 

deliberações da assembleia, embora não se tivessem feito presentes. Muitos também fizeram 

questão de justificar a ausência, até porque houve a mesma cobrança no grupo virtual por 

parte de alguns dos que estiveram na assembleia.  Além do mais, essa dificuldade da maioria 

em participar desse tipo de evento acabava obrigando muitos a fazer uma escolha entre 

participar de um ou outro tipo de assembleia, sendo a reunião para intervenções no estatuto e 

regulamentos a preferida. 

De todo modo, vale ressaltar que a quantidade de pessoas presentes – algumas 

quadrilhas levaram comitivas com até cinco pessoas vestindo a blusa do grupo junino que 

representavam –, mesmo pequena diante da quantidade expressiva de grupos filiados em todo 

o estado do Ceará, foi suficiente para ocasionar um movimento que me permitiu observar 

etnograficamente um pouco da dinâmica dos representantes cearenses de quadrilha junina 

quando reunidos em função das articulações do movimento junino estadual. Mesmo porque 

nada disso impediu que fossem travados debates e diálogos que se mostraram bastante 

reveladores da realidade que se desenha politicamente no Ceará quando o assunto é quadrilha 

junina, em especial os grupos que participam dos festivais competitivos. 

A assembleia geral ordinária da FEQUAJUCE começou com a fala e articulação da 

presidente. Ela, com a ajuda dos demais organizadores, distribuiu aos presentes um texto de 

caráter motivacional, onde agradecia a todas e todos pela presença. O texto foi lido por um 

dos diretores da FEQUAJUCE, sendo acompanhado atentamente por todos e todas, através do 

papel. O próprio título do texto, aliás, era Presença, e trazia uma mensagem carregada da 

tentativa de promover uma aproximação entre as pessoas por meio do encontro, que era 

tratado tanto em termos concretos quanto simbólicos. Esse encontro de que falava o texto, 

representaria uma aproximação física, mas também de ideias e propósitos, que fundidos 

poderiam elevar as possibilidades de se conquistar objetivos comuns. Reproduzo a seguir o 

texto: 

Presença39 

 

Que bom que você veio! 

                                                             
39 A autoria não foi identificada.  
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O encontro é algo maravilhoso 

É maravilhoso, 

Encontrar um coração que vem! 

É maravilhoso encontrar a simplicidade, a disponibilidade, o olhar puro e o 

gesto pronto... 

É maravilhoso encontrar num riso aberto, uma alma corajosa, um desejo de 

ser mais. 

Aqui, se realiza a maravilha do encontro, porque você se fez presente... 

Realiza, porque você veio, trazendo um pouco de seu próprio manancial 

cristalino: um pouco das suas próprias canções de ninar; um pouco das suas 

histórias de criança; um pouco de você mesmo... 

Esteja em casa e abra o seu coração! 

A sua presença, há de nos deixar mais ricos, há de nos aumentar as 

esperanças, há de nos fortificar as energias, para a luta de construir... 

Que o mundo de hoje precisa... 

Com as nossas mãos apertando as suas mãos encontraremos  

Novos rumos! 

 

Em seguida, após a leitura da mensagem, a presidente – que se mostrou uma mulher 

cristã e muito religiosa – retomou a palavra e puxou uma oração, quando sugeriu que todos se 

levantassem das cadeiras e dessem as mãos em uma corrente. A oração não foi uma reza 

padrão de alguma religião cristã, pareceu composta pela expressão de frases e palavras 

espontâneas – como Deus nos dê forças e discernimento, abençoe nossas palavras e 

pensamentos durante esta tarde e coisas do tipo – que eram proferidas por ela e, em seguida, 

repetidas pelos indivíduos presentes na ocasião. Não foi um momento demorado, mas levou 

tempo suficiente para que a oração ganhasse expressividade coletiva, com todos os presentes 

repetindo automaticamente as falas da presidente. Ao término dessa reza, ainda com todos e 

todas compondo uma corrente de mãos dadas, ela começou uma fala espiritualizada, que 

dentre outras coisas pedia a ampliação do discernimento e da capacidade de colaboração dos 

sujeitos que ocupavam o recinto naquela tarde. A intenção me pareceu ser a de estimular a 

colaboração coletiva para a construção dos debates, evitando que estes pudessem ser 

prejudicados por possíveis tensões e desentendimentos. Assim como o texto lido no momento 

anterior, esta fala sugeria, com outras palavras, que as pessoas abrissem o coração para que 

alcançassem um encontro legítimo e frutífero, do ponto de vista dos objetivos do movimento 

quadrilheiro. 

O gesto me remeteu muito ao que acontece nas próprias quadrilhas antes de iniciarem 

suas apresentações ou nos próprios ensaios, quando os grupos passam por situações de 

dificuldade. Em geral, os participantes se reúnem em círculo, de mãos dadas, compartilham 

mensagens e falas de motivação e agradecimento, para logo depois rezarem – ou o contrário. 

Faz parte de uma espécie de mística que paira sobre a ação dos quadrilheiros, onde a fé parece 
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ser sempre acionada no sentido de servir como um elemento incentivador e como motivação 

para um maior empenho, que por sua vez pode resultar em conquistas. Embora esse momento 

dotado de certo misticismo certamente tenha sido pensado e planejado, é preciso destacar que 

– mesmo com suas especificidades, como o texto impresso e o estímulo a uma oração 

espiritualizada e espontânea – ele não é estranho dentro do cotidiano das quadrilhas, tanto em 

momentos de preparação, como nas próprias apresentações. Trata-se de uma performance que 

possui finalidade em si mesma e age como elemento motivador. 

 

 

Fotos 18 e foto 19: momento de oração na assembleia extraordinária da FEQUAJUCE. 

Fonte: página oficial da federação no Facebook. 
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A assembleia foi organizada em torno de três grandes pautas, que serviram como 

norteadoras das falas e ações durante a tarde: prestação de contas da instituição referente às 

entradas e saídas durante o ano de 2016; avaliação do São João 2016; sugestões para o ano 

de 2017.  A intenção inicial foi a de dividir a reunião em três distintos momentos, sendo tais 

temas discutidos em cada um deles. 

Após os ritos iniciais descritos, a presidente passou a fala para o outro membro da 

federação que se encontrava no palco – o mesmo que lera minutos antes o texto distribuído 

aos presentes. Ele foi o responsável por apresentar a prestação de contas da instituição. Essa 

parte levou a maior fração do tempo total da assembleia, posto que foi apresentada de modo 

detalhado em uma tabela exposta em slides. Cada mês do ano de 2016 foi 

pormenorizadamente exposto em PowerPoint, sendo todas as aquisições, contratações e 

recebimentos de recursos explanados para o conhecimento do público. Essa apresentação foi 

demorada porque, no decorrer da fala, muitas intervenções foram feitas, tanto por parte da 

presidente como por outros membros da plenária.   

 Vale a pena chamar atenção para o constante destaque dado nas falas para os feitos da 

atual gestão, sempre contrastando com o que ocorrera no passado, em outras administrações. 

As falas deixavam questões subentendidas, pois partia-se do pressuposto de que os presentes 

conheciam o modo como havia se dado a troca da equipe diretora da federação. No final 

segundo semestre de 2013, parte dos componentes da gestão de Kiko Sampaio, ex-presidente 

da FEQUAJUCE, se aliaram a um grupo que iniciou uma oposição a ele. Conforme tais 

pessoas, haveriam manobras no modo como o indivíduo em questão vinha conduzindo a 

entidade que desrespeitavam o estatuto da instituição, causando uma incompatibilidade de 

ideias entre os membros da gestão que até então a conduzia. Esse novo grupo sistematizou um 

conjunto de acusações contra Kiko, que convidou tais pessoas a provarem o embasamento dos 

pontos expressos, gerando uma grande disputa pelo poder da entidade, uma vez que as 

eleições ocorreriam no início de 2014. Entre uma série de ações judiciais e assembelias 

extraordinárias, convocadas tanto por Kiko quanto pelo grupo contestador, o fato é que, diante 

da tensa situação, o antigo presidente acabou perdendo o direito de disputar as eleições da 

FEQUAJUCE – que teve chapa única –, reaparecendo pouco tempo depois, juntamente com 

os diretores que ficaram ao seu lado, à frente de uma nova instituição. Para os opositores de 

Kiko, que terminaram por compor a gestão que sucedeu a sua, seu modo de conduzir a 

entidade era marcado pelo privilégio de determinados quadrilheiros em relação a outros, em 

um tipo de relação considerada pouco democrática, que era escamoteada pela realização de 
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eventos juninos de grande porte. Além disso, o ex-presidente teria contribuído para uma 

grande acumulação de dívidas por parte da federação, conforme as acusações mais alardeadas. 

Teria sido exatamente a não apresentação da prestação de contas dos gastos e entradas da 

entidade que teria ocasionado a desconfiança dos indivíduos em questão. Dessa briga entre 

distintas facções políticas40 restou como saldo a já citada divisão simbólica entre dois lados no 

interior do movimento quadrilheiro, que sempre é acionada em situações específicas e 

estratégicas em forma de contraste entre a atual e a antiga gestão da federação. 

  Ainda nessa perspectiva comparativa e contrastante das falas na assembleia, mostrou-

se que, ao todo, a FEQUAJUCE movimentou uma quantia superior a R$ 100.000,00 ao longo 

do ano de 2016, como foi demonstrado detalhadamente nos slides. Para mim, foi natural o 

orgulho demonstrado nas falas dos membros da atual diretoria com o trabalho desenvolvido e 

expresso em números através daquela planilha. Espera-se exatamente isso quando nos 

manifestamos a respeito de nossos próprios feitos, sobretudo quando são exitosos, como se 

mostrou a ação da citada gestão no que concerne aos gastos e à transparência. Atualmente, a 

maior parte do que a instituição arrecada é proveniente das taxas de filiação, que – conforme o 

estatuto em vigor na entidade até a data da assembleia, aprovado em 2015 – consiste em uma 

taxa anual de 25% do salário mínimo, a ser pago sempre entre os meses de janeiro e maio de 

cada ano. 

 Dentre as inúmeras informações repassadas durante a apresentação da prestação de 

contas, a que certamente mais chamou a atenção dos presentes foi o investimento financeiro 

realizado pela própria presidente da instituição desde que assumiu o cargo. Tanto ela quanto o 

membro que apresentava os slides fizeram questão de destacar as dificuldades pelas quais a 

instituição estava passando quando a assumiram em 2014, o que foi constantemente reiterado 

por algumas outras pessoas que se encontravam presentes, há mais tempo inseridas no 

movimento. 

                                                             
40 Para saber mais detalhes sobre essa querela, ver os vídeos contidos nos links abaixo:  

https://www.youtube.com/watch?v=lQX0lKt6wiA 

https://www.youtube.com/watch?v=dPru7vVC2qU 

https://www.youtube.com/watch?v=p_ZhrxyzhzU 

https://www.youtube.com/watch?v=5yrdCUg47QU 

https://www.youtube.com/watch?v=hDe4gLILEZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=A2JIy-S6_nw 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut3MTQLU5Bk 

https://www.youtube.com/watch?v=rRfgEvKzG0s 
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 Segundo tais pessoas, a federação estaria absolutamente desprovida de fundos 

monetários, com muitas dívidas e documentos atrasados. Para que esta pudesse se reerguer, 

teve de passar por um momento de dificuldade no São João de 2015 e, em 2016, dona Fátima 

precisou investir recursos próprios para que os trabalhos pudessem prosseguir. Esse aspecto 

veio à tona à medida que as planilhas foram detalhadamente expostas, uma vez que todos os 

gastos apareciam especificando a quantia despendida, o gasto e a fonte dos recursos. O 

membro da federação que conduzia a apresentação sempre dava muito destaque cada vez que 

dona Fátima aparecia como a fonte financeira para suprir algum gasto, afirmando que se não 

fosse por ela, a situação da FEQUAJUCE estaria bastante precária, o que chegou a ser 

reafirmado por outros membros da plenária inúmeras vezes. Essa informação – embora 

pudesse ser depreendida a partir de uma análise básica sobre a realidade da instituição 

anteriormente – foi recebida com surpresa, pois foi exposta publicamente na assembleia. Ao 

notarmos que durante o ano de 2016 o maior registro de entradas financeiras veio da própria 

presidente, tudo pareceu mais claro e sistematizado. Mas, de acordo com a própria, em sua 

fala, essa atitude ocorreu simplesmente para que a entidade pudesse se reestruturar e seguir 

consolidada. Isso, obviamente, gerou uma série de comentários críticos a respeito das gestões 

anteriores por parte dos membros da plenária, que por inúmeros momentos manifestaram uma 

necessidade de manter a instituição preservada de ações como as ocorridas em outras 

oportunidades, que a teriam deixado em uma situação difícil. 

 Conforme a própria presidente e outros diretores expressaram, a FEQUAJUCE, até a 

entrada da atual gestão, tinha dívidas em diferentes esferas do poder público, como o 

municipal e o estadual. E considerenado que a instituição não possuía mais recursos próprios, 

a saída encontrada por dona Fátima, que é proprietária de uma escola particular em Fortaleza, 

foi retirar uma significativa quantia de seu próprio patrimônio para que a entidade pudesse 

reequilibrar suas atividades, mesmo sem saber quando poderia reaver aquilo que investiu. 

Segundo a própria, isso foi complicado, uma vez que teve que enfrentar a oposição de pessoas 

da sua família para que pudesse agir assim. Segundo afirmou, apenas seu marido apoiou essa 

decisão. Diante da dependência financeira da entidade em relação à sua principal gestora, os 

membros da plenária ficaram receosos com uma possível saída de dona Fátima da gestão, 

visto que a própria chegou a afirmar que pretendia fazer isso após conseguir reestruturar o 

funcionamento da federação. Houve pessoas expressando abertamente sua preocupação em 

relação a tal possibilidade, pedindo para que ela pensasse bem e se lanssasse à reeleição, ao 

que a presidente pareceu reagir sentindo-se lisonjeada. A prestação de contas foi encerrada 
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com a palavra do presidente do conselho fiscal, que leu um texto onde aprovava, com o aval 

da plenária, a citada prestação, sublinhando o fato de não haverem sido encontradas quaisquer 

irregularidades, questionamentos ou discordâncias em torno do que fora exposto. 

 O momento seguinte, que na verdade terminou por misturar as duas pautas restantes – 

avaliação do São João 2016 e sugestões para os festejos juninos 2017 – foi marcado por um 

debate acalorado. No geral, como já frisado, a atual gestão foi muito elogiada, sobretudo por 

sua clareza em relação aos recursos aplicados e ao esforço da equipe de administração em 

tentar ganhar espaço em diferentes regiões do estado, o que também é muito revelador.  

Chamou-me particularmente atenção a constante utilização dos termos bem e mal durante a 

assembleia, que vinham à tona sempre que as ações da antiga gestão eram lembradas. 

Conforme o discurso dos envolvidos no debate, a atual diretoria, bem como aqueles que 

optaram por permanecer filiados à FEQUAJUCE após a eleição de 2014, compunham o lado 

do bem, sendo os que preferiram seguir os passos do antigo presidente pertencentes ao lado 

mal da história. Para a maioria das pessoas presentes na assembleia, aqueles que escolheram 

se filiar à União Junina seriam, em maior ou menor grau, coniventes com a postura do antigo 

presidente da federação, por elas reprovada duramente. Esses indivíduos eram quase sempre 

tomados de modo generalizado, representando, na visão de muitos, um passado para o qual a 

instituição deveria evitar retroceder. Por outro lado, as falas direcionadas à ação da atual 

diretoria se constituíam sempre em uma perspectiva que fazia dela uma espécie de redentora, 

vinda para salvar a instituição de um grande e irreparável caos. Ela deveria continuar 

desenvolvendo tranquilamente seu trabalho para que a entidade pudesse seguir firmemente, 

servindo de exemplo para as gestões que viriam. 

 Em determinados momentos, alguns membros da plenária tocaram em questões tidas 

como delicadas. Uma que merece destaque é certamente a questão relativa à já citada cláusula 

existente no estatuto da FEQUAJUCE, que impõe sanções às quadrilhas a ela filiadas, caso 

participem de eventos organizados por instituições que não possuam qualquer parceria com 

ela, provocando uma clara separação entre tais grupos e os que se encontram filiados 

atualmente, principalmente, à União Junina do Ceará – obviamente, tal regra também termina 

por impedir a relação desses últimos com a FEQUAJUCE. Apesar desta norma ter sido 

decidida em assembleia ocorrida ainda no momento da divisão do movimento junino, 

algumas pessoas – sobretudo de grupos que chegaram na FEQUAJUCE depois desse período, 

mas não apenas – não concordam plenamente com ela. O argumento mais expresso por tais 

pessoas na ocasião aqui descrita foi a limitação que essa norma tende a estabelecer para os 
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grupos que querem permanecer filiados à federação, mas não dispõem de tantos festivais 

ligados a tal entidade em seu território para participarem. Para Dalila, por exemplo, o fato de 

não haver uma proibição da participação das quadrilhas da federação em eventos da outra 

entidade não significaria necessariamente que elas iriam querer fazer parte desta última 

como filiadas. Ela citou inclusive o caso da Estrela, que não participaria dos festivais da 

União, caso fosse permitido. Para ela, entretanto, a norma seria injusta com aqueles que estão 

na FEQUAJUCE por opção e afinidades ideológicas, mas não dispõem de tantos eventos 

ligados a ela em sua região. Outra justificativa usada para a defesa de tal questão foi a de que 

essa regra poderia impedir a aproximação de grupos de outras instituições com a 

FEQUAJUCE, o que resultaria em uma barreira até mesmo para tais atores conhecerem o 

trabalho da nova gestão. Na opinião de Dalila, a própria federação perdia com essa postura, 

pois a outra entidade tinha um modo mais flexível de lidar com esse fato, não estabelecendo 

proibições em seu estatuto.  

 Pelo menos dois representantes de grupos pediram a palavra, durante o momento de 

avaliação e sugestões para os festejos juninos da entidade, para falar sobre os temas aqui 

descritos, em uma perspectiva de sugerir que algumas posturas pudessem ser repensadas. 

Uma dessas pessoas foi exatamente a presidente da Estrela, a outra foi o presidente da 

quadrilha Paixão Nordestina, conhecida quadrilha de Fortaleza. Dentre outros aspectos, este 

afirmara que os quadrilheiros pertencentes ao ‘outro lado’ não necessariamente 

compactuavam com as ideias de seu presidente, não devendo ser alvos de julgamentos 

generalizados. Pegando carona no espaço aberto pelo ponto de vista deste último, Dalila 

expressou sua visão sobre esse ponto estatutário. Para ela, isso provocava um 

embarreiramento em diversos aspectos. O principal deles, seria a dificuldade de trazer novas 

quadrilhas para o lado da FEQUAJUCE. Citou o fato da quadrilha Estrela do Luar ter optado 

por não permanecer na entidade durante o ano de 2015, visto que a diretoria do grupo havia se 

sentido pressionada por essa medida, que exigia total exclusividade em relação à federação. 

Afirmou ainda que esse tinha sido o único motivo que impediu a permanência da quadrilha 

naquele ano, expressando que considerava esse protecionismo pouco ancorado em princípios 

morais, ainda que estivesse legalmente sistematizado em parâmetros constitucionais (o 

estatuto da entidade).  

  A verdade é que pareciam haver poucas vozes dissonantes no ambiente. Dalila e o 

presidente da quadrilha citada eram claramente os que mais propunham questionamentos que 

perturbavam o ordenamento dos diálogos. Como já era esperado, isso provocou um 
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afloramento da discussão em determinado momento. O vice-presidente da FEQUAJUCE, 

Márcio Martins – atualmente vereador de Fortaleza – que havia chegado mais tarde por conta 

de compromissos, pediu a palavra, demonstrando grande insatisfação para com os pontos de 

vista anteriormente manifestados.  Na verdade, ele não chegou a presenciar os 

questionamentos, mas adentrou no espaço exatamente no momento em que as pessoas se 

manifestavam sobre a questão. Ele disse que tal possibilidade de alterações no ponto 

estatutário em questão não deveria ser cogitada, lamentando profundamente o fato de terem 

levantado essa questão em uma assembleia. Afirmou que aquele já era um assunto 

ultrapassado, alegando que aquilo já havia sido discutido em diversos momentos anteriores e, 

por conta disso, deveria ceder lugar para outras pautas mais importantes. A isso sucedeu uma 

série de concordâncias e apoio por parte de determinados membros da plenária, que 

reiteraram o fato de que tal assunto não contribuiria para o bem do movimento junino, não 

devendo ser levado adiante. Um senhor que estava sentado na primeira fila do auditório, 

próximo ao palco onde se encontrava a presidente da federação e alguns membros da 

diretoria, não poupou palavras. Com uma fala carregada, ao mesmo tempo, de eloquência e 

tensão fez questão de deixar claro que considerava aquela pauta um retrocesso. Segundo ele, 

isso seria o mesmo que desconsiderar o modo como os antigos representantes da federação 

tratavam os quadrilheiros. Para ele, se ainda havia quadrilhas do lado de lá, era porque 

concordavam com as ideias dos antigos diretores – sugerindo assim que a atual gestão seria 

melhor que a antiga. Se quisessem, que voltassem por si próprias à FEQUAJUCE. Nada 

deveria mudar. Complementou manifestando que havia vivenciado todo o processo de 

mudança de gestão e afirmou: não é justo que a federação abra esse trânsito para 

participantes da outra entidade de modo tão fácil, pois isso desvaloriza os esforços daqueles 

que lutaram por uma mudança e melhoria em seu funcionamento. Havia certo ressentimento 

na fala.    

 Uma representante do movimento junino do interior, da região do Vale do Jaguaribe, 

que estava presente então pediu a palavra. Ela também mostrou estar de acordo com o vice-

presidente, acrescentando que aquela medida era legítima. Não registrei integralmente suas 

palavras, mas lembro que seu discurso – bastante acalorado – expressava algo como: não 

podemos correr o risco de conceder espaço para que o outro lado do movimento possa se 

fortalecer. Durante sua explanação, rebateu as opiniões do presidente da Paixão Nordestina, 

que também sugeriam uma flexibilização da cisão entre as quadrilhas de ambas as entidades 

perpetradas a partir da FEQUAJUCE, e a fala de Dalila, da Estrela do Luar. Expressou que, se 
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por um lado o impedimento dos grupos participarem de competições vinculadas à outra 

entidade poderia vir a ser interpretado como pouco moral por parte de alguns, por outro, a 

atitude de fundar outra instituição com a finalidade de dividir o movimento pelo simples fato 

de não terem podido permanecer à frente a federação, na sua opinião, não poderia ser 

considerada de modo diferente. Nesse caso, o protecionismo da FEQUAJUCE seria legítimo. 

Sua fala foi o estopim para que as opiniões dissidentes fossem sufocadas, pelo menos 

momentaneamente.  

De todo modo, a maioria terminou por concordar que aquele assunto – que mexia 

diretamente com alterações nos regulamentos e estatutos da entidade – deveria ser levantado 

em um momento mais propício para tal ação, o que não era o caso daquela assembleia. Além 

disso, deveria passar pelo crivo de uma decisão coletiva, por meio de votação. Entretanto, a 

discussão não se encerrou aí. Como, no geral, as opiniões manifestadas demonstraram uma 

defesa das deliberações estatutárias, tais como se encontravam vigentes, os que haviam 

levantado os questionamentos e sugestões se defenderam. O representante da quadrilha 

Paixão Nordestina expressou abertamente que não possuía interesse nenhum em mudar de 

lado, e que inclusive já havia recebido diversos convites para passar a integrar a outra 

instituição, motivados pela fama e influência que seu grupo junino possui no São João do 

Ceará, mas que nunca havia aceitado porque entendia que a postura mais correta seria a de 

defender o fortalecimento da FEQUAJUCE, já que esta seria um patrimônio dos quadrilheiros 

do estado. Entretanto, disse que, exatamente por ser um membro preocupado com esse 

fortalecimento, não poderia deixar de apontar aspectos que, no seu ponto de vista, eram 

problemáticos. Dalila falou algo com uma conotação semelhante. Disse que sua quadrilha já 

tinha passado pela União Junina do Ceará e que, se tivesse interesse em integrar o quadro de 

filiados dessa entidade, nunca teria saído, teria permanecido lá, mas entendia que o tipo de 

situação ocasionada por proibições como a que estava em questão provocavam um grande 

enfraquecimento no movimento junino enquanto manifestação da cultura popular, situação 

onde as próprias quadrilhas juninas seriam as maiores prejudicadas. Nesse caso, não poderia 

deixar de questionar.   

 O vice-presidente da FEQUAJUCE frisou o fato de que tanto a cláusula que estava 

sendo debatida quanto outras haviam sido decididas coletivamente e que ele, pessoalmente, de 

modo algum concordava com alterações, a menos que uma plenária composta por 

representantes de grupos filiados à federação decidissem por isso. Nesse caso, ele não teria 

outra alternativa a não ser concordar. Direcionou-se à Dalila, dizendo saber que ela não 
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promovia aqueles questionamentos por mal, já que estivera ausente do processo que culminou 

na troca de gestão, porém, era necessário deixar claro que aquela não era uma decisão da 

diretoria, mas sim dos próprios filiados, que haviam optado por isso democraticamente. 

Diante disso, expressou que não poderia deixar de expor as consequências da mudança nessa 

postura. Em determinado momento, chegou a afirmar que já soubera de pessoas pertencentes 

ao outro lado interessadas em retornar à entidade, mas que, conforme expressão do próprio, 

só admitiria isso se esse retorno ocorresse pela porta da frente, dando a entender que a única 

aproximação possível seria se tais indivíduos – certamente interessados em reornar à gestão 

da entidade – fossem elegidos por meio de processo eleitoral ou se juntassem, por livre e 

espontânea vontade, aos que a geriam no momento.   

A presidente da entidade, imbuída de uma postura conciliadora – e visivelmente 

incomodada com aquela conversa –, apressou-se em demonstrar as dificuldades políticas de se 

abrir um trânsito entre as duas extremidades surgidas com a cisão do movimento junino do 

estado, mas afirmou que as falas dissidentes eram pertinentes e também provocavam uma 

reflexão necessária, não devendo ser desconsideradas. Era preciso ouvir tudo e pensar a 

respeito. Porém, apesar da aparente flexibilidade, não demonstrou pensar diferente da maioria. 

Em sua fala, fez questão de dizer: não trabalho fazendo diferença entre as quadrilhas, as 

portas da FEQUAJUCE não estão nem nunca estiveram fechadas para ninguém, quem 

desejar fazer parte dela, só precisa buscá-la. Se os grupos realmente estiverem interessados 

em ficar em nosso quadro de filiados, permanecerão, independente de qualquer coisa. 

Afirmou ainda que em seu trabalho de visita às diferentes quadrilhas juninas do estado –  uma 

prática que havia se tornado recorrente desde que sua gestão assumira o posto – sempre tinha 

ido ao máximo de grupos possível, sem fazer distinção a qual entidade pertenciam, desde que 

a recebessem. É verdade que essa prática realmente tinha o objetivo de demonstrar 

receptividade para com as quadrilhas, mas é verdade também que o objetivo era o de tentar 

um convencimento desses grupos a integrarem o quadro de filiados da federação. Na época 

em que a Estrela do Luar estava ligada à União Junina presenciei uma dessas visitas de uma 

comitiva da FEQUAJUCE ao ensaio do grupo. As falas dos representantes giravam em torno 

de combater a divisão no movimento a partir do fortalecimento da própria federação, sempre 

citada como a entidade mãe do movimento quadrilheiro do estado.         

Diante do quadro narrado, penso ser frutífero interpretar a situação social analisada, 

enquanto parte integrante de um campo de significados, no qual os desdobramentos de suas 

ações sociais também originam tensões e conflitos, como uma arena, um palco concreto “[...] 



 

196 

 

onde os paradigmas transformam-se em metáforas e símbolos com referência o poder político 

que é mobilizado e no qual há uma prova de força entre influentes paladinos de paradigmas.” 

(TURNER, 2008, p.15). As arenas, pensadas como um aparato metodológico de análise, são 

cenários onde os indivíduos, percebidos como atores sociais, travam embates dentro de uma 

interação de caráter antagonista que persegue um desfecho público. Esse antagonismo não 

necessariamente significa que as pessoas se encontrem em lados opostos. Na verdade, ele 

pode ser fruto de visões divergentes dentro de uma mesma causa, que busca uma decisão 

comum a todos que compõem uma determinada coletividade. Para Victor Turner, os 

antagonismos que compõem a arena podem ser simbólicos ou pragmáticos, atuando de 

diversas maneiras sobre a ação dos indivíduos, que se encontram em meio a uma interação 

permeada por relações de poder. Conforme cita: 

Os oponentes podem buscar poder sobre as mentes uns dos outros pelo uso 

de símbolos, ou sobre os seus corpos pelo uso de força – ou podem recorrer 

a ambos os métodos, em série ou paralelamente. Mas, em qualquer caso, 

uma arena não é um mercado ou um fórum, embora cada um destes possa se 

converter numa arena nas condições adequadas. Numa arena, mesmo quando 

há cooperação, coalização e aliança, estes aspectos estão subordinados à 

forma dominante do conflito. O segundo ponto importante a ser notado é que 

a arena é um quadro explícito; nada permanece meramente subtendido. A 

ação é definida, as pessoas falam com franqueza; as cartas estão na mesa. 

Pode haver intriga nos bastidores, mas o palco é a arena aberta. (TURNER, 

2008, p.124) 

A assembleia pode ser percebida como uma arena na medida em que as ações dos 

indivíduos caminharam para a franca exposição de tensões e desestabilidades. As 

divergências de pensamentos existentes dentro do universo simbólico das quadrilhas juninas 

do Ceará terminam exibidas a partir das tentativas, por parte da presidente da FEQUAJUCE, 

sobretudo, de neutralizar os possíveis choques de ideias. Isso parece vir à tona desde os 

primeiros momentos da reunião, quando as atitudes parecem girar ao redor de mecanismos 

capazes de promover uma aproximação entre as pessoas, destacando sempre aquilo que 

poderiam encarar como propósitos em comum, desfocando assim as questões que fazem 

emergir desencontros de ideias e posições. 

Após o intenso debate na assembleia, que já se encaminhava para seus momentos 

finais, ainda sobre as questões envolvendo a avaliação e as sugestões para o São João, um dos 

pontos destacados foi a temática jurados de festivais. Algumas pessoas começaram a expor 

insatisfações em relação à postura de alguns jurados ligados à federação, que se ligavam 

principalmente ao fato de determinados julgadores expressarem sentimentos por determinados 

grupos juninos. Lembro-me que a fala mais incisiva sobre essa questão foi a do representante 
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da Paixão Nordestina, conhecida por sempre figurar nas primeiras posições dos festivais da 

capital, em virtude da qualidade do seu trabalho, bem como de sua história no movimento 

junino do estado. Ele lembrou da responsabilidade que os jurados possuiriam, citando 

inclusive a obrigação – também constante nos estatutos da instituição – que estes teriam de 

estar afastados por pelo menos dois anos de qualquer quadrilha junina para que pudessem 

ocupar tal cargo, cujo requisito básico seria uma capacitação oferecida pela própria entidade.  

Isso ocorreu após alguém ter citado o caso de um jurado que postava fotos ao lado de 

integrantes de uma determinada quadrilha – cujo nome não foi revelado– em sua página do 

Facebook, nas quais também aparecia vestindo camisa com a marca do referido grupo. Além 

disso, segundo alegou a mesma pessoa, tal jurado também costumava publicar textos em que 

expressava abertamente a admiração que sentia pelo grupo junino em questão. A fala não 

afirmava nada diretamente, mas parecia insinuar que havia – por parte do personagem 

abordado – uma relação de favoritismo para com a quadrilha exposta, o que poderia levar o 

referido jurado a favorecer seu trabalho nas situações em que chegasse a avaliá-lo. Para o 

emissor da opinião, toda essa exposição pública de afetividade para com uma quadrilha 

específica – obviamente, sua rival direta em qualquer competição –, além de não ser 

edificante para a imagem da federação, representava um claro risco para os grupos que 

viessem a concorrer com ela em determinados festivais. Isso não deveria ser tolerado, uma 

vez que, segundo a mesma pessoa, o julgamento deveria ter o mínimo de imparcialidade 

esperável de uma comissão julgadora. 

Foi então que um debate sobre ética se implantou no momento, conduzido 

principalmente pela presidente. Esta lembrou a necessidade dos julgadores exercitarem esse 

princípio, chamando atenção para o fato de que semelhante característica, enquanto qualidade 

individual, não seria totalmente controlável por forças externas, podendo a entidade regular as 

ações de seus jurados apenas até certo ponto e, no caso da comprovação de atitudes ilícitas 

por parte destes, adverti-los ou puni-los adequadamente, o que já era feito e permaneceria 

sendo realizado. Nesse momento, chamou atenção para um aspecto importante. 

 Os jurados não são pessoas externas ao meio junino. O próprio desejo demonstrado em 

relação à semelhante atividade, que pode ser extremamente exaustiva, considerando que cada 

quadrilha deve se apresentar para a comissão por um tempo de 35 minutos e que o número de 

quadrilhas pode ser bastante grande a cada noite de festival, costuma se justificar por uma 

experiência anterior com o movimento junino. Por esse prisma, podemos concluir que por 
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mais estratégias que a entidade pudesse usar para distribuir julgadores em distintas regiões, 

dificilmente não haveria uma relação de tais atores sociais com a citada realidade. Assim 

sendo, a federação pode até controlar suas ações quando estão em atividade nos festivais – por 

meio da análise dos critérios de julgamento –, mas jamais conseguiria interferir em suas 

atitudes externas a esse contexto. Esse debate findou com essa discussão, que também não 

teve um desfeche preciso. 

 É relevante afirmar que o assunto levantado no final da assembleia não é novo. Eu 

mesmo já me deparei inúmeras vezes em situações, tanto em grupos sobre quadrilha junina 

nas redes sociais da internet como em diversas circunstâncias e conversas corriqueiras no 

cotidiano quadrilheiro, onde as pessoas tendiam a discutir sobre o preparo de determinados 

julgadores. Essa função – é bom que se ressalte – não é fácil, pois está constantemente 

exposta ao crivo das críticas e análise dos quadrilheiros, que não pensam duas vezes em 

questionar resultados, caso se sintam, de algum modo, prejudicados após a divulgação. 

Quanto mais disputado for um festival, com quadrilhas reconhecidas pela qualidade de seus 

trabalhos – geralmente já tendo obtido muitos resultados positivos em diversos eventos 

anteriores –, mais a responsabilidade da comissão julgadora aumenta, até porque o nome de 

cada jurado é divulgado publicamente nos concursos. Por conta das rivalidades existentes 

entre os grupos, estes tendem a olhar com bastante afinco o modo como as comissões 

julgadoras avaliam seus trabalhos. Até porque, como parte de uma política imperante dentro 

do movimento junino, os jurados são obrigados a entregar uma cópia das planilhas de 

julgamento, com suas notas e devidas justificativas ao final da apresentação de cada quadrilha 

avaliada. Como os grupos costumam participar de muitas competições, passam a fazer 

comparações entre as planilhas dos diferentes eventos em que competem, construindo uma 

média para seus próprios desempenhos. Quando essa média se altera sensivelmente na 

avaliação de algum jurado, os dirigentes dos grupos não hesitam em questioná-lo sobre a nota, 

reclamação que frequentemente é estendida à própria federação. Quando o concurso conta 

com a participação de grupos juninos que possuem no histórico de suas relações grandes 

desavenças e brigas por causa de resultados anteriores e provocações resultantes de uma 

significativa rivalidade, vale ressaltar que a tensão pode ser ainda maior. Desse modo o 

surgimento desse assunto no evento aqui descrito surge para reforçar um tema que pulsa de 

modo recorrente nas relações estabelecidas pelos indivíduos que compõem o meio analisado.  

O tema da rivalidade termina por se instalar mesmo indiretamente, quando se toca 

nessas questões. A preocupação dos quadrilheiros com os julgadores é notável, pois deles 
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depende a própria justiça dos resultados, que precisam estar fundamentados em notas 

atribuídas a quesitos previamente estabelecidos. A comissão julgadora, em um festival, 

representa o próprio saber que determina, do ponto de vista técnico, o que viria a ser uma 

quadrilha, que se constrói coletivamente em situações como a assembleia aqui descrita. São 

nestes momentos que grande parte dos aspectos que constituem os julgamentos são 

sistematizados, construindo uma espécie de guia disciplinar que as quadrilhas precisariam 

seguir para se adequarem aos padrões de julgamento.  

 Foucault afirma que “[...] aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e 

desejos sejam identificados e constituídos enquanto indivíduos é um dos primeiros efeitos de 

poder.” (FOUCAULT, 2014, pp.284). Ao dizer isso, obviamente, o autor nos faz inferir que 

essa força socialmente constituidora deve ser apreendida contextualmente. Logo, no caso das 

quadrilhas competitivas, o que faz os indivíduos dentro desse contexto são os códigos 

simbólicos e normativos que gerem direta ou indiretamente a ação dos sujeitos, dentre os 

quais as regulamentações estabelecidas pelo sistema de competição nos festivais também 

atuam como um poderoso mecanismo disciplinador para os que estão inseridos no meio. De 

acordo com o autor, 

[...] as disciplinas têm o seu discurso. Elas são criadoras de aparelhos de 

saber e de múltiplos domínios de conhecimento. São extraordinariamente 

inventivas no nível dos aparelhos que produzem saber e conhecimento. As 

disciplinas são portadoras de um discurso que não pode ser o do direito; o 

discurso da disciplina é alheio ao da lei e da regra enquanto efeito da 

vontade do soberano. As disciplinas veicularão um discurso que será o da 

regra, não da regra jurídica derivada da soberania, mas o da regra “natural”, 

quer dizer, da norma; definirão um código que não será o da lei, mas o da 

normalização [...]. (FOUCAULT, 2014, p.293).  

Assim parece funcionar o meio quadrilheiro competitivo, dentro do qual códigos e aparelhos 

de saber disciplinadores foram criados e, conforme os participantes do meio, precisam ser 

obedecidos para que as instabilidades resultantes das disputas permaneçam equilibradas nesse 

contexto. Se existe um saber a ser perseguido pelos atores que compõem o conjunto social em 

questão, marcado pela disputa – e pelas tensões e incongruências dela resultantes –, então isso 

se mostra como algo a ser defendido, com o intuito de se evitar atitudes percebidas como 

injustas. Ao mesmo tempo isso, ao lado das demais atitudes que se expressaram no contexto 

da assembleia, atua como fator contraditório, que busca exatamente a manutenção de uma 

ordem capaz de conformar esse movimento formado pelas quadrilhas juninas, enquanto uma 

união de diversos grupos com propósitos, sentimentos e anseios semelhantes. A disputa, 

resultante do sentimento de rivalidade, ao mesmo tempo que expõe inúmeras cisões dentro 
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desse universo, também ocasiona uma congregação entre os indivíduos, que possuem os 

mesmos objetivos e seguem valores, em muito, semelhantes. 

 A assembleia foi concluída pouco depois das 17:00h, após a exposição das pautas e 

debates em torno delas. Mais uma vez a presidente elogiou e agradeceu a presença dos 

quadrilheiros, sobretudo aqueles vindos do interior do estado pelo esforço que fizeram para 

estar presentes. Disse que as sugestões, observações e questionamentos foram ouvidos e 

seriam levados em consideração. Até mesmo os pontos que se ligavam direta ou 

indiretamente às questões estatutárias ou de regulamento seriam considerados para serem 

debatidos na assembleia seguinte. Já ao final da reunião, alguns membros chegaram a apontar 

a necessidade de se pensar estratégias para que grupos atualmente não filiados à instituição 

pudessem passar a integrar o quadro de federados. A necessidade de iniciativas no sentido de 

promover uma maior agregação dentro do movimento junino parece ter se mostrado como um 

aspecto a ser levado em conta e debatido em momentos posteriores, pelo menos de acordo 

com o posicionamento de alguns membros da plenária, apesar da discordância de outros. No 

geral, o evento representou um momento de reflexão sobre a realidade da federação, bem 

como de compartilhamento de informações relevantes entre os quadrilheiros. Para mim, 

exatamente por esse motivo, foi de extrema importância, pois questões cruciais para a 

dinâmica do movimento junino circularam através das falas e comportamentos, permitindo-

me observar e analisar os aspectos simbólicos que atuam em um nível macro a partir do que 

se desenhou situacionalmente. 

A FEQUAJUCE, enquanto instituição mais antiga e consolidada no estado do Ceará, 

parece sentir a necessidade de demonstrar sua importância mantendo um trabalho de 

convencimento dos indivíduos acerca da relevância destes em aderirem-na. Para isso, cria 

estratégias protecionistas, visando algo que interpreta como fortalecimento de suas bases, ao 

passo que evita contribuir para o fortalecimento de outras forças que encara como contrárias à 

sua atuação. Esse aspecto é complexo e abrangente, merecendo talvez um estudo detido 

apenas em suas especificidades, o que neste momento não é o foco deste trabalho. Todavia, 

ele inevitavelmente se insere nesta discussão por se mostrar importante para a compreensão 

do caráter político da expressão quadrilheira no interior desse ambiente dos festivais juninos. 

 A criação subjetiva e pragmática de dois lados dentro do movimento quadrilheiro 

cearense, enquanto expressão performática, manifesta a existência de um campo de forças 

latente, dentro do qual os indivíduos – embora motivados por aspectos semelhantes – se veem 
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obrigados a tomar partido dentro desse campo maior que aqui definimos como movimento 

junino, o que produz confrontos de ideias. Nesse contexto, as assembleias, a exemplo de uma 

série de outros eventos, constituem palcos abertos, arenas onde circulam embates e são 

encenadas – às vezes de modo mais explícito, outras vezes de maneira mais velada – 

performances que comunicam diferentes posicionamentos. Posicionamentos estes que, 

embora envolvidos por interesses semelhantes, buscam acessar determinados objetivos 

partindo de pontos situados em espaços simbólicos diferentes. O movimento junino cearense 

se mostra um fenômeno interessante por almejar uma unidade, mas sem esconder suas 

contradições – estas em si mesmo importantes para o movimento e funcionamento de sua 

estrutura processual. 
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Capítulo 5 

A quadrilha competitiva em Sobral e a expressão junina no 

interior cearense 

 

Ilustração 9: Desenho representando o arraiá (arena em que as quadrilhas se apresentam nos festivais) 

Fonte: acervo do autor 

 

 

A discussão traçada no presente capítulo foca seus esforços em uma análise mais 

voltada à compreensão da realidade que se desenha localmente, no âmbito dos festejos 

juninos da cidade de Sobral. Embora esse aspecto tenha estado presente ao longo de todo o 

trabalho, considerei por bem realizar uma explanação mais geral que tentasse dar conta do 

panorama vivido pelas quadrilhas juninas do município de modo pormenorizado. 

A problematização que se estabelece no presente capítulo gira em torno de questões 

que se colocam como aspectos importantes para compreender o movimento das quadrilhas 

juninas ao longo de um determinado período na cidade. A partir de um diálogo com atores 

que vivenciaram o percurso da criação e consolidação de uma cultura competitiva entre os 

grupos juninos da cidade, busca-se descortinar os processos assumidos pelas quadrilhas em 

suas distintas fases. Minha principal interlocutora neste capítulo é a quadrilheira Lígia 
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Nascimento. Sua experiência em diferentes grupos e sua participação praticamente 

ininterrupta ao longo da história da cultura junina competitiva em Sobral concederam base 

importante para traçar as singularidades dos grupos juninos sobralenses. Sua fala se soma com 

a de outros participantes diretos e indiretos do meio, dando o tom na construção de um 

discurso acerca dessa manifestação na cidade. 

Outra contribuição importante desta sessão, surgida sobretudo a partir da perspectiva 

dialógica, diz respeito ao esforço de situar o movimento criado pelas quadrilhas juninas 

competitivas de Sobral dentro de um território mais abrangente, que os próprios atores do 

meio classificam como interior, que por sua vez atua em relação dialética com outro 

território: o da capital e sua região metropolitana. Essa relação, cercada de ambiguidades e 

paradoxos, cria categorias e revive antigas tensões sociais, ressignificadas à luz das 

experiências específicas do sistema simbólico criado pelos quadrilheiros do Ceará. Nesse 

caso, a vivência local dos grupos juninos de Sobral se alarga progressivamente, em um 

movimento que é narrado desde o surgimento do festival de quadrilhas do município, 

passando pelas modificações vividas pelos grupos, até a saída destes dos limites simbólicos da 

cidade e sua inserção em um circuito maior de competições juninas. Isso primeiro é explanado 

de modo generalizado, a partir de análises sobre o movimento dos grupos da cidade, depois 

esse aspecto se volta para a história da quadrilha Estrela do Luar dentro desse universo, tanto 

em Sobral quanto no território cearense. Este capítulo busca traçar esse panorama, refletindo 

sobre os movimentos das quadrilhas sobralenses para uma compreensão mais geral a respeito 

da cultura junina contemporânea.  

 

5.1 O São João competitivo na cidade de Sobral 
 

 Como em quase todas as cidades nordestinas, a relação de Sobral com os festejos 

juninos e mais especificamente com as quadrilhas existe há bastante tempo. A cidade, pelo 

que os mais velhos dizem, sempre teve suas expressões e festas típicas durante esse período, 

com a população organizando suas comemorações, obviamente também regadas à música 

regional e às danças típicas, como a quadrilha junina. Entretanto, a história dessa quadrilha 

junina competitiva na cidade é relativamente recente. Certamente surgiu com a criação do 

festival municipal de quadrilhas de Sobral, ainda hoje promovido pela prefeitura e bastante 
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aguardado pelos quadrilheiros do município. Como é possível observar na notícia abaixo, 

extraída do site oficial da prefeitura, o evento ocorre desde o final da década de 1990: 

Foi encerrado no último sábado, o III Festival de Quadrilhas de Sobral, 

realizado pela Prefeitura, na avenida Dr. Guarany e que este ano reuniu 18 

grupos, competitivos, representando a periferia e escolas da cidade. Na 

oportunidade foram conhecidos os grandes vencedores do festival, na 

seguinte ordem: 1º lugar - Luar do Sertão (tri-campeão do festival); 2º lugar - 

Arraiá do Cirão; e 3º lugar - Botando Quente e Atiçando Fogo (empatados). 

Os grupos vencedores ganharam os prêmios no valor de R$ 7.600,00, sendo 

o valor de R$ 600,00, oferecido ao casal campeão de dança de forró. O 

Festival, atraiu milhares de animados sobralenses, que contribuíram com o 

resgate desta tradicional dança folclórica, organizada em Sobral, desde 1997, 

primeiro ano da Administração Sobral no Rumo Certo. Na opinião dos 

sobralenses, o III Festival de Quadrilhas repetiu o sucesso dos anos 

anteriores, quando mais uma vez a Prefeitura gerou opções de lazer e de 

ganho para centenas de pequenos comerciantes que desenvolveram suas 

atividades durante o evento, melhorando a renda familiar.41 

  A notícia é bastante explícita ao demonstrar que a criação deste evento teve também 

um cunho político forte, sendo exposta como uma ação da administração que assumiu a 

prefeitura do município em 1997, primeiro ano do festival. Aquele foi também o primeiro ano 

da gestão de Cid Gomes, prefeito de Sobral por dois mandatos consecutivos, que veio a se 

tornar governador do estado logo em seguida – reelegendo sucessores –, também por dois 

mandatos seguidos, alavancado por uma campanha cuja principal marca era a divulgação das 

ações que teria realizado em Sobral durante sua gestão, anunciada como um grande 

acontecimento para o desenvolvimento da cidade e sua região. Parece-me, ao analisar a 

notícia, que o festival de quadrilhas teria também feito parte desse conjunto de ações 

consideradas progressistas no que se refere à dinamização de diferentes setores – políticos, 

sociais e econômicos – da sociedade sobralense, o que também se refletiu nas ações voltadas 

para as manifestações artísticas da chamada cultura popular no município. 

 Ainda conforme a notícia, o festival surgiu como um mecanismo de valorização das 

manifestações culturais produzidas no que chama de periferia, pois naquele momento todos 

os grupos participantes do evento tinham também a finalidade de representar seus lugares de 

origem dentro do território de Sobral, sendo a maior parte das quadrilhas pertencente a escolas 

públicas situadas nos bairros da cidade. A notícia cita algumas quadrilhas, como Atiçando 

Fogo e Botando Quente, que não tiveram, pelo que investiguei, uma origem a partir da ação 

                                                             

41 Disponível em:  http://www.sobral.ce.gov.br/boletim/1999/b_jun99/280699.htm. Acesso em 08/05/2017. 
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de colégios, mas cita outras, como Arraiá do Cirão42 – conhecida escola da cidade – e Luar 

do Sertão – atualmente independente, mas surgida no interior de um colégio público –, que 

representam claramente a presença dessa disputa entre as instituições educacionais. Tal fato é 

corroborado pela fala da quadrilheira Lígia Nascimento. Ela afirma que começou a participar 

do festival em 1999: 

[...] naquela época, existia a quadrilha de todo colégio, todo colégio tinha... 

Tinha a quadrilha do “Cirão”, tinha a quadrilha do “Jarbas Passarinho”... 

Tinha a quadrilha daqui do bairro, aí tinha as outras quadrilhas, dos outros 

colégios... Naquela época a disputa era entre escola. As disputas de todo 

mundo que ia pro festival era entre escolas. Era uma disputa saudável... 

Tinha a quadrilha do “Cirão”, tinha a quadrilha do “ABC”, do “CAIQUE”, 

aí tinha a “Breg’& Chique” e o “Jarbas Passarinho”, [...] toda escola tinha a 

sua quadrilha pra fazer sua disputazinha... Se juntavam, aí fundaram o 

festival, começaram... (Lígia Nascimento, Sobral, maio de 2017). 

 Na passagem acima, Lígia cita uma série de nomes de grupos pertencentes a escolas e 

instituições educacionais existentes na época em que começou a participar do festival. Os 

primeiros anos desse evento pareciam ser vividos pelas escolas que possuíam seus grupos 

como uma espécie de grande campeonato interclasses, com a diferença de que, ao invés de 

esportes variados, os participantes praticavam a dança junina, e a disputa era entre escolas, 

não entre salas/séries. Um dos nomes mais emblemáticos citados por minha interlocutora me 

parece o da quadrilha Breg’& Chique, da Escola Sinhá Sabóia, localizada no bairro Dom 

Expedito, onde atualmente está sediada a quadrilha Estrela do Luar, enfocada nesta pesquisa. 

O grupo encerrou suas atividades no ano 2000 e certamente influenciou muitos quadrilheiros 

que moravam no bairro.  

 Cursei praticamente todo o ensino fundamental nessa escola e, na época, sempre tive 

muita vontade de integrar a quadrilha, o que não me era permitido por conta da idade e da 

série. A única oportunidade que lembro de participar desse grupo foi quando pude me 

apresentar no último ano à frente da quadrilha no festival junto de outras crianças, na 

condição de mascote. Os mascotes, como costumavam ser chamados, eram meninas e 

meninos que demonstravam interesse e disposição para dançar quadrilha, mas não poderiam 

integrar o corpo do trabalho, predominantemente composto por adultos e adolescentes com 

idade superior a 15 anos. Nessa época, eu só poderia dançar no grupo infantil, que se 

apresentava apenas na festa junina da própria escola. Lígia, que também estudou na Escola 

                                                             

42 O Centro Educacional de Referência Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Júnior, popularmente conhecido 

como Colégio Cirão, é uma escola pública de Sobral situada no bairro Domingos Olímpio. Possui esse apelido 

por ter sido construída e inaugurada em 1994, quando o político Ciro Gomes era governador do Ceará. 
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Sinhá Sabóia, contou-me que também sempre quis participar da Breg’& Chique, apontando a 

importância da escola no despertar de seu interesse pela manifestação em questão: 

[...] Tinha até a Breg’& Chique, que era a quadrilha do Sinhá Sabóia, 

do colégio Sinha Sabóia. E assim... Minha vontade era muito grande... 

Começava na infantil... Aí do infantil pra gente ir pra Breg’& Chique 

tinha que ter uma idade e no mínimo tinha que tá estudando numa 

série mais avançada no colégio. [...] eu estudava no colégio Sinhá 

Sabóia porque quando a gente chegou aqui, no bairro, em mil 

novecentos e alguma coisa, eu tinha cinco anos. Aí desde então eu 

comecei a estudar no Sinhá Sabóia. Mas pra dançar mesmo, eu vim 

começar a dançar de 11 pra 12 anos... Que foi na época que minha 

mãe queria que eu dançasse... (Lígia Nascimento, Sobral, maio de 

2017). 

 Lígia conta que seus contatos iniciais com o universo das quadrilhas juninas em 

Sobral, além do incentivo que teve de sua mãe, que tentava lhe inserir em algo que, segundo a 

entrevistada, ela não teve a oportunidade de fazer quando mais jovem, uma das principais 

influências que teve foi certamente da quadrilha Breg’& Chique e do ambiente escolar do 

qual passou a fazer parte logo que se mudou para o bairro Dom Expedito. Ela afirma que, 

apesar da grande vontade que tinha de dançar na quadrilha da escola, por conta de uma 

fatalidade, ela não conseguiu. Todavia, no ano seguinte, iniciaria sua vida no meio junino 

competitivo da cidade em outra quadrilha de seu bairro, como demonstro no trecho abaixo, 

extraído de nosso diálogo: 

Thiago: E aqui no bairro? Quando foi que tu começaste a dançar? Em qual 

quadrilha? 

Lígia: Pois é... [...] A minha vontade era muito grande de dançar na Breg’& 

Chique, mas... Em 98 eu não consegui dançar porque aconteceu um acidente 

comigo. Eu consegui ferir meu pé, porque eu jogava bola, e não deu pra 

dançar. Aí quando foi em 99 eu comecei a dançar realmente. Eu fui pra 

“Arranca Toco”, comecei a ensaiar na Arranca Toco, todos os meus amigos 

iam pra Arranca Toco. Só que aconteceu uma briga com o Marciano... 

T: Que era o presidente da quadrilha... 

L: Que era o presidente da Arranca Toco. E então a galera que saiu da 

Arranca Toco decidiu fundar uma quadrilha. Foi a Atiçando Fogo. Foi 

fundada num banquinho da praça, lá do lado da igreja de São Pedro, em 99. 

Aí onde tudo começou... 

T: Mas aí você nunca chegou a dançar na Breg’& Chique não? 

L: Não. Nunca cheguei a dançar. O sonho nunca foi realizado de dançar na 

Breg’& Chique. (Lígia Nascimento, Sobral, maio de 2017). 

 Essa característica do movimento junino ou quadrilheiro da cidade de Sobral, trazida 

fortemente na fala de Lígia, como sendo uma manifestação originária em grande medida dos 
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movimentos escolares, é bastante recorrente na fala de inúmeros quadrilheiros que 

vivenciaram a década de 1990 e início dos anos 2000 no município. De fato, como me 

lembro, nesse período, as quadrilhas de escola eram maioria, e foram aos poucos perdendo 

espaço para as quadrilhas de bairro, algumas já existentes e outras que começariam a surgir a 

partir dali. Outro fenômeno interessante foi a emancipação de algumas quadrilhas 

inicialmente ligadas a escolas, como a Luar do Sertão – onde Lígia também dançou – e a 

própria Estrela do Luar, o que será melhor explanado posteriormente. Diante desse cenário, é 

inegável o poder que as escolas públicas tiveram no movimento de criação e articulação de 

quadrilhas juninas competitivas na cidade de Sobral, sendo elas as maiores influenciadoras da 

instauração da cultura competitiva existente ainda hoje no âmbito das quadrilhas juninas da 

cidade. É tanto que existem pessoas que costumam relacionar um suposto enfraquecimento 

dessa manifestação hoje, em comparação a esse período inicial do festival em Sobral, com o 

fato das escolas terem se retirado da cena. Tais falas, obviamente, merecem ser ponderadas e 

avaliadas, uma vez que o que se constata é uma redução no número de grupos acompanhada 

diretamente de um aumento na qualidade técnica e estética das quadrilhas, sob o ponto de 

vista da construção de uma montagem artística.  

 

5.2 A rivalidade, as quadrilhas e a relação com os bairros 
 

 As quadrilhas juninas em Sobral, inegavelmente, representam uma manifestação 

cultural de bairro. Mesmo na fase em que as escolas eram as protagonistas na competição 

iniciada em 1997 na cidade, a disputa já era visivelmente entre os bairros sobralenses, até 

porque as escolas estavam situadas nesses territórios e, em geral, abarcavam as populações 

dessas comunidades e adjacências. Desse modo, sempre foi bastante comum certa 

mobilização dos moradores desses bairros nos dias em que as quadrilhas dançavam no festival 

municipal, quando organizavam torcidas, no intuito de demonstrar apoio aos grupos de seus 

territórios de moradia.  

 Com a progressiva desaparição das escolas no festival junino de Sobral, os grupos 

independentes, organizados no interior dos bairros da cidade pelos próprios moradores, 

começaram a ocupar um maior espaço na disputa, que passava a ser mais claramente entre os 

bairros. Isso era bastante notório nas arquibancadas, tomadas por indivíduos que chegavam 

bastante cedo ao local com o intuito de garantirem os melhores lugares para ver a 
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apresentação de seu grupo do coração. Era bastante visível o fato de que esses grupos de 

torcedores pertenciam predominantemente ao bairro de onde provinha a quadrilha preferida, o 

que me levava a crer que havia uma tentativa de afirmação simbólica que se dava não apenas 

no espaço dançado pelos componentes dos grupos, mas também na plateia. Não raras vezes 

presenciei trocas de insultos entre as arquibancadas, ocupadas por diferentes torcidas. 

 É preciso que se diga que esse aspecto da rivalidade entre bairros também se 

manifestava em nível menor dentro das comunidades que possuíam mais de uma quadrilha, 

como bem demonstra a seguinte fala de Lígia:    

Acho que naquela época já tinha toda essa rivalidade. Tinha a Breg’& 

Chique, tinha a Arranca Toco e a Atiçando Fogo no bairro. Eu lembro que 

era coisa de adolescente... Até então era pra ser saudável, mas aí começava, 

já vinha de antes aquela história de um querer estar perseguindo o outro, de 

tá “frescando” com a cara do outro, aquela rivalidade grande. Uma fazia uma 

festa grande, aí a outra tinha que fazer. E a Arranca toco, na época em que o 

Marciano era o presidente, o Marciano queria trazer atrações de fora, pra 

fazer uma festa grande, pra poder segurar os dançarinos. Fazia umas 

loucuras. (Lígia Nascimento, Sobral, maio de 2017). 

 O caso narrado por Lígia, entre as quadrilhas Arranca Toco (já extinta) e Atiçando 

Fogo, ambas do bairro Dom Expedito, é bastante emblemático. Com o fim da quadrilha 

Breg’& Chique da Escola Sinhá Saboia, tida como a grande referência no bairro na década de 

1990, o espaço simbólico do período junino no bairro até meados dos anos 2000 foi 

certamente ocupado por esses dois grupos, e a relação era de intensa rivalidade entre ambos. 

Até mesmo porque, como já apontado por Lígia, o grupo Atiçando fogo teria, segundo ela, 

surgido a partir da ação de dissidentes da quadrilha Arranca Toco, após desentendimentos 

com o presidente do citado grupo. Assim sendo, a citada quadrilha já nasceria marcada pelo 

ranço da rivalidade. Rivalidade esta, diga-se de passagem, que se tornaria uma grande marca 

do movimento junino em Sobral, como aponta Lígia: 

A partir do momento que as quadrilhas passaram a ser rivais, que algumas 

começaram a conquistar mais títulos, começaram as picuinhas de sempre. E 

aqui no festival de Sobral teve uma época que tava... Que foi bem... 

Principalmente as quadrilhas aqui do bairro. A Atiçando Fogo e a Arranca 

Toco era uma rivalidade tão grande, que existia briga. Eu lembro que a 

Atiçando Fogo quando ficava na frente –  a Atiçando Fogo sempre ficava na 

frente da Arranca Toco – tudo era motivo de briga. Eu lembro que naquela 

época, das fogueiras juninas, o pessoal pegava os tocos da fogueira e levava 

pra beira do rio. A gente que era da Atiçando Fogo ficava dançando ao redor 

do toco, dizendo que o toco tava queimando... Essas picuinhas vêm desde 

sempre. (Lígia Nascimento, Sobral, maio de 2017). 



 

209 

 

  A realidade encenada pelos participantes dos dois grupos citados é interessante porque 

nos remete ainda aos primeiros anos do festival municipal de quadrilhas de Sobral. Ela 

corrobora a percepção da disputa como parte da gênese do próprio movimento junino da 

cidade, não podendo e nem devendo ser desprezada. Por algumas vezes minha interlocutora 

fala de uma disputa saudável ao se referir à época em que as escolas eram protagonistas, nos 

levando a inferir que essa disputa teria permanecido, mas assumido outros contornos – 

provavelmente vistos por ela como contendo algo de prejudicial. Entretanto, ao mesmo tempo 

em que esse aspecto supostamente negativo da rivalidade parece vir à tona, não deixa de ser 

percebido como um fator crucial para o desenvolvimento dos grupos, bem como do próprio 

evento: 

Naquela época a gente dançava mais por conta de se apresentar pra família. 

Porque a família toda se reunia pra poder ir olhar o festival e ver o filho 

dançar e ninguém ligava muito pra essa questão de “Estrutura e jurado tal”. 

Não, a gente queria dançar pra família. A gente ensaiava cansativamente, 

porque nossos ensaios eram de 10 horas da noite, de 10 à meia noite. Hoje 

em dia não, porque com o perigo desse jeito... Mas antigamente a gente 

ensaiava de 10 à meia noite. Chegava mais pra perto do festival a gente 

ensaiava até 1, 2 horas da manhã, cansativamente, pra dançar só no festival 

de Sobral [...] Eu sei que eu me preparava pra minha mãe, porque eu sabia 

que ela iria estar na arquibancada me vendo, que ela ia estar lá toda 

orgulhosa, me mostrando pros amigos dela, que eu tava dançando. Aí depois 

disso foi que virou questão de honra, questão de amor dançar, fazer parte 

dessa festa tão bonita que é o São João. Mas o festival de Sobral, ele 

melhorou muito em termos de tudo... Em termos de estrutura, em termos de 

organização... Porque antigamente a gente chegava, dançava, tinha uma 

arquibancadinha aqui outra acolá, não tinha tanta coisa como hoje tem. 

(Lígia Nascimento, Sobral, maio de 2017). 

 Com o tempo, as disputas entre os bairros também parecem ter, aos poucos, começado 

a perder o sentido. O caso das quadrilhas Arranca Toco e Atiçando fogo, apontado por Lígia, 

demonstra bem essa questão. Porque se antes a disputa era entre alunos de diferentes escolas, 

depois entre os moradores de distintos bairros, as comunidades que passaram a ter mais de um 

grupo quadrilheiro demonstraram claramente a possibilidade de divisão nessa suposta coesão 

existente entre as pessoas de uma comunidade em torno do apoio à quadrilha do bairro, pelo 

fato óbvio de que agora existiam mais quadrilhas em seu território. O bairro Dom Expedito 

demonstra bem esse aspecto, posto que ainda hoje possui mais de um grupo junino em seu 

interior – Estrela do Luar e Atiçando Fogo, além das infantis Filhos do Dom Expedito e 

Cumpade Palmeiras –, mas ele não é o único. Existem outros bairros da cidade com mais de 

uma representante durante o período junino, e estes também encarnam essa divisão de ideias, 
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opiniões e preferências. Podemos aqui citar o caso do bairro vizinho Sinhá Sabóia, que conta 

com as quadrilhas Luar do Sertão e Sobral Junino. 

 Para além dessa possibilidade de vários grupos juninos em um mesmo bairro, outro 

fator que merece ser destacado no progressivo enfraquecimento da – outrora forte – disputa 

entre os bairros é a clara mudança no perfil dos componentes das quadrilhas. Se na década de 

1990 o mais comum eram quadrilhas compostas, em sua maioria, por alunos de instituições 

educacionais direcionadas a jovens de bairros da chamada “periferia”, e até meados dos anos 

2000 os moradores dos bairros considerados periféricos foram os protagonistas nas quadrilhas 

de suas próprias comunidades, hoje o espaço em que esses grupos estão sediados permanece 

inalterado, mas o fluxo obedecido por seus componentes é outro. A relação da maioria dos 

grupos juninos existentes em Sobral atualmente com o cotidiano dos bairros em que estão 

sediados se alterou sensivelmente, não sendo mais as quadrilhas uma espécie de 

“propriedade” dos seus bairros de origem. Parte bastante significativa dos indivíduos que 

compõem as diferentes quadrilhas reside nos mais variados territórios da cidade – e até em 

municípios vizinhos –, sendo as comunidades dos grupos quadrilheiros apenas o ponto de 

integração entre esses distintos lugares.  

 A quadrilha Estrela do Luar é um exemplo concreto dessa realidade. Em um quadro 

composto por 40 dançarinos, apenas quatro pessoas são moradoras do bairro em que a 

quadrilha se encontra sediada, situação que se repete em todos os grupos juninos existentes 

hoje na cidade de Sobral. Desse total, pelo menos duas pessoas moram em uma cidade 

próxima e se deslocam até o território sobralense sempre que há alguma atividade do grupo, 

ainda que existam quadrilhas em seus próprios municípios. Este fato parece se justificar, 

dentre outras coisas, pelo ciclo de amizades que constroem e também pelo grau de 

reconhecimento da quadrilha de que participam dentro do cenário competitivo de sua região e 

estado, o que serve de motivação para tais indivíduos. Destaco ainda que a quadrilha Estrela 

do Luar costuma promover eventos com fins financeiros e arrecadativos em outros bairros, 

como o também próximo bairro das Pedrinhas, nas proximidades do qual habita uma parcela 

significativa de seus participantes. 

 Esse aspecto merece destaque, pois aponta para uma mudança importante, que indica 

uma espécie de desintegração de fronteiras simbólicas no que se refere a demarcações dentro 

daquilo que se costuma comumente classificar como periferia, sempre interpretada a partir de 

uma divisão. Obviamente, as quadrilhas ainda mantêm relações com seus bairros-sedes, 
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afinal, é neles que a maioria de suas atividades – como os ensaios – ocorrem. Mas, por conta 

dessa pluralidade de origens e pertencimentos territoriais dos participantes, os grupos se veem 

obrigados a circular pela cidade – e até fora dela –, realizando eventos e ações também em 

outros locais. Isso fala também de um crescimento na proporção dos trabalhos dessas 

quadrilhas, que não podem mais ser encaradas apenas como grupos comunitários, por 

possuírem um poder de articulação e mobilização visivelmente maior que o de outrora. Nesse 

sentido, a questão da disputa permanece orgânica dentro do universo aqui analisado, mas 

agora é assumidamente entre grupos, independente serem do mesmo bairro ou de territórios 

diferentes. É provável que isso tenha provocado uma progressiva mudança no próprio olhar 

dos articuladores do festival municipal de quadrilhas da cidade43, que hoje – inclusive – já 

divide espaço com outras realizações do gênero promovidas por iniciativas particulares, que 

abrem a disputa também à participação de quadrilhas juninas de outros municípios. Isso, em 

minha interpretação, encarna uma percepção dos grupos juninos que extrapola seu 

entendimento enquanto espaço coletivo cuja representatividade social se limita apenas ao 

bairro de onde provêm.  

 

5.3 O movimento quadrilheiro de Sobral, do interior, e sua relação com o 

campo macro do São João no Ceará 
 

  Falar sobre as quadrilhas juninas competitivas de Sobral hoje, pelo menos sobre a 

maioria delas, que atualmente (2017) se resumem a oito grupos (Estrela do Luar, Pisa na 

Fulô, Fulô do Campo, Luar do Sertão, Sensação Junina, Sobral Junino, Atiçando fogo e 

Beija-flor do Sertão do distrito de Aracatiaçu), exige atenção para um aspecto específico: elas 

não estão isoladas dentro do município. Em um determinado momento, os grupos 

quadrilheiros começaram a sair. Este fato merece ser destacado porque até a metade da década 

de 2000 isso não era algo comum. As quadrilhas ensaiavam durante meses para se apresentar 

somente no festival organizado pelo município, o que as fez construir, durante muito tempo, 

uma dinâmica muito dedicada apenas aos padrões desse festival. 

                                                             
43 Registra-se que, até 2016, o festival de quadrilhas de Sobral possuía apenas uma etapa: a municipal. A lógica 

do evento obedecia exclusivamente a ideia das disputas e representações entre os diferentes bairros da cidade. 

Entretanto, em 2017, até mesmo por sugestão dos próprios dirigentes dos grupos juninos, o evento abriu uma 

nova etapa: regional. Nesta, quadrilhas de diferentes municípios da região em que Sobral está inserida se 

inscreveram e competiram com as duas primeiras colocadas do festival municipal. Os grupos da cidade já se 

encontram participando de realizações como essas e, por esse motivo, incentivaram a criação dessa outra 

modalidade do evento, permitindo a entrada de quadrilhas que – assim como eles – detêm experiência de 

participação nos diversos circuitos competitivos existentes no estado do Ceará.   
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 Vale lembrar que essa característica não se dava por acaso. O próprio evento realizado 

pela prefeitura municipal de Sobral, diferente do que já ocorria em municípios vizinhos e 

menores, possuía um formato limitado aos grupos cidade. Sempre pensado como uma ação 

quase que exclusivamente voltada para o público sobralense, o festival de quadrilhas 

municipal, do ponto de vista da estratégia política, sempre fomentou os trabalhos produzidos 

pelos grupos dos bairros de Sobral, não sendo do seu interesse abrir inscrições para quadrilhas 

de outros lugares. Isso certamente contribuiu em muito para que as quadrilhas juninas do 

município trabalhassem a partir de uma ótica limitada às realizações da prefeitura. O formato 

do festival ainda hoje obedece ao de outros eventos promovidos pelo setor responsável pela 

pasta da Cultura do município, como o carnaval e suas escolas de samba. Em geral, os grupos 

recebem um incentivo financeiro para a montagem, que serve de ajuda ao desenvolvimento do 

trabalho artístico, que por sua vez deverá ser apresentado publicamente dentro de uma mostra 

competitiva.    

 No que concerne às quadrilhas juninas de Sobral, em um determinado momento essa 

realidade começou a mudar. Certamente influenciados pela experiência vivenciada por 

quadrilhas e festivais de municípios próximos, os grupos juninos sobralenses começaram, aos 

poucos, a buscar outros lugares para apresentar os trabalhos exaustivamente preparados ao 

longo de vários meses. Em Sobral, por algum motivo, não houve esse trabalho, mas em 

meados dos anos 2000 a FEQUAJUCE – até então a única entidade representante do 

movimento junino no Ceará – já vinha se mostrando presente em diversos lugares do interior 

do estado, inclusive na região do sertão sobralense. Muitas cidades já vinham realizando 

festivais juninos em parceria com tal instituição, cuja participação das quadrilhas exigia destas 

a obrigação de estarem filiadas à mesma entidade. Como essas cidades, em geral, diferente de 

Sobral, não possuíam quantidade suficiente de grupos juninos para realizarem festivais apenas 

com quadrilhas municipais, costumavam – como fazem ainda hoje – realizar concursos 

regionais abertos, que aceitavam juninas de diversas cidades das redondezas. Foi nesse 

movimento que as quadrilhas sobralenses foram, aos poucos, se filiando à FEQUAJUCE e 

começando a participar dos eventos de outros municípios a ela ligados. 

 Lígia Nascimento conta que esse processo de assimilação da competitividade junina 

para além do evento municipal de Sobral foi demorado, muitos grupos preferindo manter seus 

esforços apenas para o referido evento, o que levava alguns de seus dançarinos – passado o 

festival sobralense – a procurar outras quadrilhas que já viajavam para cidades vizinhas, o que 
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ainda era algo bastante tímido e incipiente. Ela narra sua experiência em grupos pelos quais 

passou antes de 2010: 

O Luar do Sertão, a Atiçando Fogo, se preparavam mais pro festival de 

Sobral, porque todo mundo quer ser campeão do Festival de Sobral [...] Eu 

lembro que nessa minha trajetória [...] da Atiçando Fogo eu fui pra Botando 

Fogo, a quadrilha do Nazareno, pra poder viajar, dançar fora, por conta que a 

Atiçando Fogo só se preparava pra Sobral [...] Todo mundo queria viajar, e 

assim... Eu nunca quis ir pra outra quadrilha, eu ia influenciada pelos 

amigos. [...] viajar mesmo, eu vim começar a viajar em 2006, com a Botando 

Fogo, acho que foi 2006 ou foi 2005, porque a Atiçando fogo, vieram viajar 

já em 2007 [...] A quadrilha que a gente dançava nunca viajava, aí a gente 

ficava meio frustrado [...] era isso que acontecia, eu dançava na minha 

quadrilha, mas quando terminava o festival, que eu sabia que não ia viajar, 

eu ia pra outra, que eu sabia que aquela outra ia viajar e a minha não ia, e 

isso acontecia naquela época, todo mundo ia na maior naturalidade dançar 

em outras quadrilhas, mas hoje em dia ninguém pode fazer um negócio 

desses... (risos). (Lígia Nascimento, Sobral, maio de 2017) 

 O contato das quadrilhas juninas de Sobral com esse universo do movimento 

quadrilheiro organizado do Ceará parece ter se dado de dentro para fora, tendo os próprios 

grupos buscado essa relação com os festivais ligados à federação. Percorrer muitas cidades 

em busca de novos eventos onde seus grupos pudessem dançar, além de Sobral, não estava 

nas prioridades da maioria dos dirigentes de quadrilha junina, que consideravam esse esforço 

muito grande e os gastos advindos dessa opção além de suas possibilidades. O cenário parece 

ter se alterado quando algumas quadrilhas do município começaram a conquistar premiações 

fora de seu território, o que certamente despertou o interesse dos demais por buscar novos 

horizontes. De algum modo, começaram a perceber que todo o trabalho realizado, dotado de 

dedicação e investimentos – tanto de tempo quanto de dinheiro –, merecia ser mostrado para 

outros públicos e, quem sabe, ganhar o reconhecimento simbólico e material de outras plateias 

e comissões julgadoras. 

 Faz-se imprescindível afirmar que a partir desse momento começou a haver uma 

transformação significativa no perfil das quadrilhas do município. Com isso, não estou 

querendo dizer que os grupos juninos da cidade eram estáticos ou algo do tipo, que não se 

transformavam com o passar dos anos. Desde o início da década de 2000 que as quadrilhas da 

cidade vinham mudando, em comparação ao período correspondente à década de 1990. Com 

o desejo de incrementar inovações, alguns grupos começaram a trazer pessoas de outras 

cidades – dentre as quais se destacava a capital Fortaleza e a cidade litorânea de Camocim – 

que vivenciavam uma experiência diferenciada em relação à concepção e montagem da dança 

junina, exatamente por já estarem inseridas no universo formalizado da manifestação 
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quadrilheira, materializado pela FEQUAJUCE. A partir desse período, mudanças foram 

percebidas nas vestimentas, coreografias e músicas. Os grupos foram, aos poucos, deixando a 

marca do improviso de lado, assim como roupas de corte mais simples começaram a sair de 

cena para dar lugar a vestidos de saia rodada com babados e armação e coletes por cima das 

blusas masculinas – o que até então não era comum. 

 Uma mudança considerada marcante nas quadrilhas competitivas de Sobral que data 

dessa época é certamente a inclusão obrigatória do casamento matuto, pequena encenação de 

um casamento entre dois moradores do interior, marcada por traços estereotipados 

supostamente representativos dos hábitos e práticas do homem do campo, do qual a quadrilha 

seria a comemoração. Antes dos anos 2000, os grupos que se apresentavam no festival não 

exibiam o casamento, que sempre parece ter sido um critério obrigatório dos festivais 

federados, diferentes do de Sobral. A partir dessa época também muitas quadrilhas 

começaram a contratar grupos musicais para gravar um CD personalizado, com canções 

escolhidas dentro de um recorte temático. As que possuíam mais condições, passaram a levar 

o próprio grupo musical para tocar enquanto se apresentavam. Antes disso, as quadrilhas 

dançavam durante um tempo determinado ao som de uma banda contratada pela prefeitura, 

que tocava instrumentais com marchinhas juninas padronizadas para todas as equipes que 

disputavam, durante o que os grupos deveriam executar algumas sequências de passos 

considerados típicos44. 

 Essas mudanças, que começaram a aparecer mais claramente por volta de 2001, foram 

frutos do contato dos participantes das quadrilhas juninas de Sobral com indivíduos de outras 

cidades, que vivenciavam outras concepções de quadrilha junina. Na fala de muitas pessoas 

envolvidas com esse meio em Sobral, essas mudanças estéticas costumam ser classificadas 

como estilizado, ao passo que as características anteriores a esse processo, bem como aquilo 

que busca inspiração nesse contexto temporal, geralmente é classificado como tradicional. Ao 

longo de minha conversa com Lígia Nascimento, quando esta me contou um pouco sobre sua 

trajetória nas quadrilhas Atiçando Fogo e Luar do Sertão, foi perceptível algumas questões 

que giram ao redor dessas mudanças provindas de influencias externas ao São João de Sobral 

durante a primeira década dos anos 2000 e a respeito dessas categorizações que tentam definir 

estilo e tradição:  

                                                             
44 Alguns dos passos que podemos citar: grande roda, anavantú, anarriê, caminho da roça, passeio dos 

namorados, X, etc. 
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Lígia: [...] na Luar eu entrei em 2008 e fiquei até 2015, começo de 2015,  

quando eu vim pro Estrela... 

Thiago: Fala um pouco sobre essa tua trajetória na Luar do Sertão, porque é 

uma quadrilha que tem todo um histórico aqui na cidade e na região... 

Lígia: Pronto, a Luar era conhecida como a quadrilha do “pé de chienelo”, 

quadrilha que só vinha homenageando Luiz Gonzaga, Patativa... Eram só os 

mesmos temas que eles sabiam abordar, até porque também ganhava [...] Eu 

entrei bem no meio da mudança, quando eles estavam mesmo nesse negócio 

da mudança... 

Thiago: Fala um pouco sobre essa mudança também... 

Lígia: A mudança do tradicional pro estilizado, que foi onde a gente pegou... 

Deixou a chinelinha de lado e começou a usar, a calçar o sapato de salto... 

Mas nisso eu já vinha dançando na Atiçando Fogo também, a Atiçando Fogo 

foi uma das primeiras a trazer o sapato e a meia... 

Thiago: Eu lembro, acho que foi 2002, não é? 

Lígia: Pronto! O sapato e a meia [...] Aí quando foi em 2008 houve as 

confecções das roupas... Porque todo mundo confeccionava suas roupas 

aqui, em bairro, tudo... Mas esse negócio de confeccionar roupa fora, eu 

lembro que foi confeccionado em Camocim as roupas. Aí veio o negócio da 

pedraria e tudo, foi onde veio toda essa onda... Mas mesmo assim a gente 

ainda continuou meio tradicional em termos de música, em termos de dança 

[...]. (Lígia Nascimento, Sobral, maio de 2017)  

 

 É importante perceber que quando Lígia se refere à quadrilha Luar do Sertão antes de 

2008 como “quadrilha pé de chinelo” quer remeter ao estilo que esta adotava antes desse 

momento. Este grupo possui uma relevância simbólica dentro do festival de quadrilhas 

municipal de Sobral, pois é o mais antigo em atividade e o que coleciona o maior número de 

títulos no evento. Por esse motivo, ele – de algum modo – sempre exerceu uma influência 

sobre os grupos juninos da cidade, sobretudo no que se refere à estética. Como a minha 

interlocutora bem frisa, até 2008, aproximadamente, esta quadrilha parecia ter uma espécie de 

padrão na forma de conceber seus trabalhos, totalmente marcados por um regionalismo 

inspirado nos referenciais culturais com que se costuma caracterizar o sertão nordestino. Ao 

som de Luiz Gonzaga, sempre vestindo roupas de chita, sandálias de couro, chapéus de palha 

e com as damas usando penteados simples, como as típicas tranças, a quadrilha Luar do 

Sertão se transformou no símbolo perfeito daquilo que muitos quadrilheiros costumam 

classificar como quadrilha tradicional. Essa estética era assimilada pela quadrilha como uma 

espécie de resistência em relação a outras, como a Atiçando Fogo – outro grupo que também 

se destacou muito nos anos 2000, embora nunca tenha vencido o festival, e onde Lígia 

também dançou, como fala em sua entrevista. 
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 Assim como a Luar do Sertão, a Atiçando fogo também primou por uma estética 

simples, inspirada na representação do sertanejo nordestino, até 2002. A partir desse ano, 

como Lígia também conta, houve uma mudança. Nas falas destacadas de nosso diálogo 

expostas anteriormente, ela cita como exemplo dessa alteração a adoção do sapato – no caso 

das mulheres sapato de salto –, no lugar das até então tradicionais sandálias de couro, além do 

uso de meias. Isso, ao que se pode notar, é decodificado por ela como o abandono de um 

estilo e sua substituição por outro, que seria mais estilizado – para usar o termo da 

entrevistada. Esse processo, como cita, seria repetido posteriormente pela Luar do Sertão, no 

ano de 2008, quando passaria a aceitar o incremento desses novos elementos, distintos dos até 

então usuais45. É imprescindível destacar que, segundo minha interlocutora, essas alterações 

em ambas as quadrilhas ocorreram a partir da contratação de uma pessoa de outra cidade para 

a montagem do trabalho artístico. Sobre as alterações nas definições da quadrilha no Brasil ao 

longo do tempo, Neto (2008, p.30-31) diz: 

Aqui, foi a dança da elite apropriada pelas classes populares dos incipientes 

centros urbanos e reapropriada pelos rurícolas. Com o processo de 

urbanização brasileiro retorna à cidade completamente diferente, baseada na 

caricatura do homem do campo e da vida rural, a quadrilha matuta. Hoje, 

esse é o modelo que contempla os códigos plásticos e discursivos 

convencionados como tradicionais. [...] A quadrilha matuta, apesar de 

manter marcas de identificação da contradança – dança de pares dispostos 

em duas fileiras que desenham o formato de quadrado e executam passos 

específicos previamente conhecidos pelos participantes e anunciados por um 

mestre de cerimônias, o marcador –, é uma nova concepção de quadrilha que 

a tradição cuida de dar sentido de perenidade. Portanto, agrega outros 

elementos às marcas de identificação dos quais destaco o matuto, o gênero 

forró e a representação de um casamento. (NETO, 2008, p.30-31).     

 A percepção de Neto é bastante iluminadora da categoria tradicional, trazida por 

Lígia. Quando esta a aciona, parece estar se remetendo exatamente aos códigos estéticos e 

simbólicos que se convencionaram como tradição para as quadrilhas juninas enquanto 

manifestação da chamada cultura popular, que se ligam exatamente à representação 

estereotipada do matuto, destacada na citação e já discutida em outro momento do presente 

trabalho. Expressões como “pé de chinelo”, usadas para definir o estilo de um determinado 

grupo antes de sensíveis alterações estéticas, dão conta de uma opção pela caricatura do 

homem do campo, aqui classificada como matuto, mas que também pode ser facilmente 

expressa pela figura do sertanejo, cuja representação simbólica de seus hábitos e práticas na 

                                                             
45 É preciso que se diga que essa mudança parece ter ocorrido durante um período em que a Luar do Sertão foi 

vencida por dois anos consecutivos pela quadrilha Pisa na Fulô, que levou para o festival de Sobral trabalhos 

muito luxuosos e inventivos. Esta quadrilha foi o primeiro grupo sobralense a firmar seu nome em festivais 

federados, fora do município. 
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literatura, na música e outros setores sociais e artísticos forneceu base para a construção da 

ideia de cultura popular nordestina ao longo do século passado46. Parece-me ser a esta 

representação que Lígia recorre quando discorre sobre sua experiência nas quadrilhas Luar do 

Sertão e Atiçando fogo, antes da incorporação de novas linguagens plásticas e estéticas. Ela 

chega a citar a adoção da pedraria e brilhos variados inseridos nas roupas como uma marca 

dessa mudança, nos levando a crer que a estética tradicional seria menos sofisticada do ponto 

de vista da utilização de novos recursos e aviamentos para incrementar o visual da quadrilha, 

que a deixariam mais luxuosa e pomposa – marca do que classifica como estilizado. 

 Ao falar de estilizado, minha interlocutora naturaliza esse termo, levando-me a 

imaginar que nesse contexto ele possui uma carga êmica significativa. Na verdade, ele 

aparece como contraposição ao que chama de tradicional. Se por um lado, na sua fala, antes 

dos momentos históricos apontados em nosso diálogo, os grupos em questão estavam imersos 

em um campo imagético e simbólico de uma tradição socialmente construída, que colocava as 

quadrilhas sobralenses próximas ao modelo matuto, após esse período, elas adentrariam em 

um novo universo, marcado por uma reinvenção no modo de fazer a quadrilha. É nesse 

momento que o estilizado aparece na narrativa. Neto (2008, p.42-43) também discorre sobre 

esse termo em seu trabalho, quando afirma que 

O ponto mais importante para a compreensão das quadrilhas estilizadas 

concentra-se na retirada do matuto da posição de centralidade simbólica 

ocupada anteriormente. No bojo desse processo de realocação há uma recusa 

da caricatura como forma de apresentação do universo rural. Os conteúdos 

tradicionais continuam sendo acionados, todavia, com o propósito de pensar 

um modelo contrastivo à estética matuta. Assim, em oposição à 

simplicidade, explode o luxo, o jocoso deu lugar à padronização, a 

improvisação esbarra na sincronia. É um momento de experimentação e 

ousadia que mexe em aspectos conceituais e estéticos da manifestação. 

(NETO, 2008, p.42-43). 

  Parece-me ter sido exatamente esse processo que ocorreu com os grupos citados por 

minha interlocutora, o que viria a acontecer com todas as quadrilhas ainda hoje existentes em 

                                                             
46 É importante destacar que essa representação do homem do campo nordestino é fruto de um discurso padrão, 

que tende a criar um personagem romantizado, bem como um cenário construído a partir dos referenciais 

acionados acerca da região Nordeste do país ao longo dos tempos. Sempre assolado pelas secas, outras vezes à 

espera das chuvas e da abundância na colheita, o sertanejo nordestino é retratado em uma grande simplicidade, 

marca de quem vive com poucos recursos, mas sempre resistente às dificuldades. Quanto esse personagem é 

performado como alguém mais abastado, surge como um fazendeiro, latifundiário que se personifica na figura do 

coronel, proprietário das terras em que os personagens mais pobres trabalham e vivem.  Trata-se de uma imagem 

cristalizada acerca da referida região do Brasil, onde uma cultura de caráter urbalizado, própria das sociedades 

industrializadas, ainda seria incipiente. Apesar de ser uma imagem que desconsidera as visíveis transformações 

ocorridas no Nordeste, esse modelo ainda segue sendo cultivado – inclusive por exigência das instâncias estatais 

e representativas do movimento junino – como um aspecto simbólico indispensável para que um grupo seja visto 

como quadrilha junina, o que é seguido inclusive pelas quadrilhas mais luxuosas, com toda sua pompa.  
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Sobral. Passaram de uma estética matuta, caricatural e pouco sistematizada, para uma – 

digamos – mais modernizada, onde elementos plásticos e visuais valorizados pela cultura de 

uma sociedade urbanizada entram em cena: brilho, vestimentas de cores e espessuras 

harmonizadas, cenografia teatral, músicas próprias ou selecionadas a partir de uma temática, 

coreografias executadas com plena sincronia, etc. 

 Vale ressaltar que estilizado, de acordo com a fala analisada, virou sinônimo de tudo 

aquilo que inova e modifica o formato inicial dos grupos da cidade dentro do período de 

tempo citado. Entretanto, essas categorias são muito ambíguas, sendo acionadas em diversos 

momentos com significações diferenciadas. Em linhas gerais, hoje, quando nos deparamos 

com os quadrilheiros cearenses discorrendo sobre esse assunto, em geral, estão a falar sobre 

diferentes modelos de concepção, montagem e apresentação de um espetáculo junino que 

optam por estéticas distintas. Um fato a ser considerado, não apenas dentro da realidade de 

Sobral, mas de todo o estado, é que os grupos juninos inegavelmente mudaram. Os grupos 

mais matutos, tais quais os formatos descritos por minha interlocutora em meados dos anos 

2000 – ou antes disso – em Sobral, não mais existem como tal. Mas há aqueles que, mesmo 

com mudanças significativas no padrão de concepção da expressão, tentam se aproximar mais 

deles, seja com o uso de músicas típicas, a utilização de chita nas roupas, a adoção do chapéu 

de palha, entre outros elementos. Estes se julgam mais tradicionais. Já os que preferem o luxo, 

a pompa e o glamour, parecem flertar mais com o modelo descrito como estilizado. 

 Para além dessa questão, algo que também precisa ser evidenciado é o fato de que isso 

pode variar muito em um mesmo grupo junino de um ano para o outro, que pode apresentar 

este ano um trabalho que classifica como tradicional e, no ano seguinte, um espetáculo 

estético visivelmente mais próximo do estilizado. Logo, percebemos que a fixidez dessas 

categorias se desfaz facilmente na própria interação dos atores sociais e seus modos 

processuais no interior do contexto simbólico dos festejos juninos. Além disso, o grau de 

estilizado de uma quadrilha é certamente um aspecto relativo, podendo esta ser estilizada em 

relação a determinadas equipes quadrilheiras, mas tradicional em comparação a outras. Este é 

certamente um fator que varia conforme a capacidade de investimento – sobretudo financeiro 

– das quadrilhas juninas. O que parece predominar atualmente é a lógica dos tipos e estilos 

diferentes de trabalho, que se inclinarão para um dos dois lados, dependendo de fatores 

econômicos, escolhas e pertencimentos. Isso certamente foi fruto da ação do movimento 

quadrilheiro organizado e da FEQUAJUCE, que passou a normatizar e padronizar a ideia do 

que viria a ser quadrilha junina no contexto competitivo do estado.  
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 Com a já citada saída dos grupos de Sobral para participar de eventos da federação em 

outras cidades, muitos terminaram por assumir esse padrão determinado pela avaliação das 

comissões julgadoras federadas, processo que ocorreu em todo o interior do estado. Desse 

modo, a influência da Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará e do movimento organizado 

que criou, embora não tenha atingido formalmente a estruturação dos grupos em Sobral, 

adentrou seu espaço de modo indireto, tenha sido através da saída das quadrilhas para outros 

festivais ou a partir da contratação, por parte das quadrilhas, de profissionais externos que já 

vivenciavam essa realidade.      

 Ainda sobre as questões em torno do caráter relativo dos estilos adotados pelas 

quadrilhas do Ceará, um aspecto que envolve as quadrilhas de Sobral, mas também todos os 

grupos juninos de municípios do interior do estado, é uma certa divisão simbólica entre estes 

e as quadrilhas da capital, que primeiro assimilaram os padrões do movimento junino 

organizado, disseminados pela FEQUAJUCE. Após surgir no início da década de 1990 em 

Fortaleza, essa instituição passa a ditar uma ideia de quadrilha junina que, aos poucos, se 

transforma no modelo aceito e tido como referencial. Nesse contexto, as quadrilhas da citada 

cidade e sua região metropolitana adotaram esse formato, o que as levou a sair na frente 

dentro desse universo competitivo dos festivais vinculados à federação junina aqui apontada. 

Com a progressiva popularização da FEQUAJUCE nos festivais das cidades do interior 

cearense, as quadrilhas desse grande território foram aos poucos se normatizando, mas 

inicialmente muitas delas passaram a copiar, parcial ou integralmente, os trabalhos produzidos 

pelas quadrilhas da capital. Uma vez, ao lançar questões sobre esse tema em um grupo de 

WhasApp do qual participo, que possui quadrilheiros de todo o estado do Ceará, obtive a 

seguinte resposta de um dos membros, que achei interessante reproduzir aqui: 

Eu acho que durante muito tempo o interior ficou mais preocupado em ser 

vítima do que ser protagonista. Porque assim... Houve uma época, logo no 

fim da Luar do Sertão, quando a Paixão Nordestina e a Beija-flor assumiram 

os postos de referência como quadrilha estilizada no nosso estado, porque 

elas tiveram esse papel, as pessoas gostando ou não, mas elas tiveram... 

Então, boa parte do interior do estado passou a querer ser como elas, 

inclusive houve uma época que algumas quadrilhas compravam o que 

chamavam acho que era de “pacote junino”, ou “quite junino”, uma coisa 

assim... Que você comprava figurino, cenário, inclusive o repertório.. Até 

coreografia que a quadrilha usava teve grupo do interior que chegou a 

adquirir... Figurino, cenário, repertório... Pra fazer a mesma coisa. Ou, 

muitas vezes pra mudar um pouco, mas pra ficar com a cara das quadrilhas, 

porque elas tinham vontade de chegar nesse mesmo patamar. Então, houve 

um tempo em que muitas quadrilhas do interior copiavam as da capital, mas 

vale lembrar que em algumas regiões isso não aconteceu, não é? E, com o 

passar do tempo, essas regiões que passaram a querer se aproximar o 
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máximo possível dessas quadrilhas referências aqui na capital, elas passaram 

a perceber que podiam se desprender e trilhar seus próprios caminhos. Não 

era proibido se inspirar, mas elas tinham que cultivar a própria história. E 

isso passou a ser percebido quando alguns grupos do interior passaram a ter 

mais destaque dentro do cenário junino. Podemos dizer que em 2006, 

quando a São João Batista venceu o “Cearense”, isso acabou dando uma 

maior visibilidade. Inclusive, eu cheguei a participar, na época, em 2007, de 

um curso de jurados da FEQUAJUCE, e quando questionavam quem eram 

as melhores quadrilhas do Ceará na atualidade, os três nomes que eram 

batidos, de certo, eram Beija-flor, Paixão e São João Batista. Então assim... 

Alguns grupos passaram a enxergar que tinha uma luz no fim do túnel pros 

grupos do interior, bastava eles se organizarem, e tentar buscar a melhor 

forma possível, seja com o coreógrafo “top” do momento no interior ou seja 

investindo nos seus próprios talentos dentro da sua quadrilha. Acho que 

2006 passou a dar essa visibilidade. Isso foi se confirmando ao longo dos 

anos, quando outros grupos do interior foram vencendo o Festejo Ceará 

Junino, isso foi uma força muito grande pra que os grupos do interior 

pudessem tomar um fôlego e dizer: Não, agora nós vamos trilhar o nosso 

próprio caminho sem querer copiar as quadrilhas da capital. Acho que a 

partir de 2006 tiveram aí esse lance de querer trilhar o próprio caminho [...] a 

partir de 2006 muitos começaram a perceber, mas ainda em 2008, 9 e 10 

tinham muitas quadrilhas do interior fazendo praticamente a mesma coisa 

que a quadrilha da capital fazia um ano antes. Então eu acho que foi a partir 

daí, de 2006.47 

     Notemos que o referido quadrilheiro se utiliza de um tom bastante crítico ao abordar 

esse tema, citando muitos nomes de quadrilhas da capital conhecidas em todo estado. A 

quadrilha Luar do Sertão a que se refere não é a mesma de que fala Lígia. Minha interlocutora 

fala de um grupo de Sobral com o mesmo nome, onde dançou por muitos anos. Já o membro 

do grupo de WhatsApp aqui citado fala sobre uma quadrilha de Fortaleza que durante a 

década de 1990 e início dos anos 2000 fez história no São João cearense, conquistando muitos 

títulos locais e estaduais, e que obteve bastante destaque em concursos juninos na região 

Nordeste do país. Segundo ele, com o fim dessa quadrilha, os grupos fortalezenses Beija-Flor 

do Sertão – quadrilha hoje extinta, mas que já foi campeã nacional – e Paixão Nordestina – 

ainda em atividade – se tornaram as grandes referências no Ceará, servindo de inspiração para 

muitos grupos, inclusive do interior. 

 Para o quadrilheiro, muitas quadrilhas de distintas regiões do estado quiseram ser 

como elas, esquecendo-se de que poderiam criar trabalhos de qualidade dentro das normas das 

disputas estaduais a partir de elementos próprios, inspirados nas próprias experiências 

vivenciadas por tais pessoas dentro do território em que viviam. Vale lembrar que as 

quadrilhas mais conhecidas de Fortaleza são muito luxuosas, apresentando anualmente 

                                                             
47 Essa opinião foi manifestada em áudio, que transcrevi posteriormente. Apesar de ter obtido a autorização do 

membro do grupo que respondeu minhas indagações, considerei prudente utilizar o conteúdo da fala sem 

identificar a pessoa, já que não consegui registrar essa permissão. 
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trabalhos muito caros e completamente estruturados na ideia de show, com muitos efeitos de 

iluminação, fumaça e outros artifícios pirotécnicos. Certamente se enquadram mais facilmente 

naquilo que anteriormente foi classificado como estilizado. Nesse caso, as quadrilhas do 

interior que tentavam imitá-las terminavam por fazer o mesmo show em miniatura, tendo em 

vista que a própria quantidade de participantes é, em geral, significativamente menor. Mas 

não parava por aí. Durante muitos anos foi prática comum em determinados grupos do interior 

– inclusive em Sobral – a compra dos figurinos usados por alguma quadrilha junina da capital 

no ano anterior, o que era vivenciado por muitos como algo prestigioso, bem como a 

utilização integral de músicas compostas especificamente para esses grupos de Fortaleza.  

 O quadro teria começado a se alterar, segundo a fala transcrita, quando grupos juninos 

advindos do interior cearense com trabalhos que primavam por uma originalidade inspirada 

em características próprias e autorais começaram a vencer os concursos juninos estaduais. A 

fala é muito incisiva quando cita como exemplo a vitória da quadrilha interiorana São João 

Batista no concurso cearense promovido pela FEQUAJUCE, em 2006. Teriam sido, segundo 

a opinião do membro do grupo virtual de quadrilheiros, vitórias como essa que promoveram 

uma alteração de perspectiva no interior, que ao longo dos anos teria procurado se tornar mais 

criativo dentro das disputas em nível regional e estadual, apesar das normas e padronizações 

fincadas para a produção de trabalhos juninos competitivos dentro desse movimento 

organizado. Isso de algum modo criou uma rivalidade – percebamos mais uma vez esse 

elemento atuando –, que ainda hoje a federação tenta desconstruir, entre os dois territórios 

cearenses. Isso se deu porque muitos grupos do interior, mesmo com investimento 

visivelmente menor, passaram a aprimorar a qualidade técnica e artística de suas produções, 

construindo conteúdos capazes de desbancar algumas juninas de Fortaleza. Nesse sentido, 

Lígia Nascimento, em sua entrevista, fala sobre distinções entre as quadrilhas de Sobral e as 

de Fortaleza, com as quais já competem atualmente: 

Eu acho assim... O nível de quadrilha daqui de Sobral, a gente sente que dá 

pra disputar com qualquer outra quadrilha. A diferença é que [...] Aqui a 

gente é mais tradicional... Um tradicional, bota um brilhozinho aqui, outro 

acolá, diferente dos outros locais, das outras cidades... Porque Fortaleza, 

“Ave Maria!” [...] Mas só que lá é diferente daqui, lá as pessoas pagam, as 

pessoas pagam pra poder dançar, inclusive pagam caríssimo, coisa que aqui 

a gente não tem aquisição pra isso, pessoas que trabalham... Tem pessoas 

que trabalham, mas a maioria é casado, tem seus filhos pra sustentar, os 

outros que querem dançar são desempregados, os que têm tempo são os 

desempregados... Aí a gente faz de tudo pra poder dar certo, com um projeto 

mínimo... Gastando o máximo que a gente pode pra fazer um trabalho que 
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fique comparado a quem gasta muito dinheiro. E a diferença é só essa, 

dinheiro, não é? (Lígia Nascimento, Sobral, maio de 2017). 

 Mais à frente, continua seu raciocínio, discorrendo sobre diferenças e similitudes dos 

grupos juninos dos dois territórios, mas trazendo no discurso elementos que dão conta dessa 

divisão simbólica entre interior e capital quando o assunto são as competições entre 

quadrilhas juninas: 

A questão do dinheiro conta muito [...] Tem trabalho do interior que é até 

melhor do que o trabalho da capital, mas aí por conta da visibilidade das 

pessoas de lá, “ah... É porque são grupos muito grandes com muita gente”... 

O nosso o máximo que vai é 24 pares, por conta de investimento, por conta 

de tudo... A diferença que eu vejo mesmo é só essa, porque existe muito 

trabalho melhor do interior do que da capital [...] Em termos de roupas, essas 

coisas assim, o pessoal do interior procurou muito parecer com o pessoal da 

capital, tanto é que a gente vai comprar as coisas lá em Fortaleza e tudo... E, 

ao meu ver, a diferença fica só na questão de investimento, por conta que no 

interior as pessoas não apoiam tanto como apoiam lá em Fortaleza. Em 

Fortaleza, todo mundo tem seu trabalho, paga pra poder dançar [...] Tem 

muita gente que tem vontade de dançar lá em Fortaleza, mas se fosse pra eu 

escolher, eu preferia ficar no meu interior mesmo, é mais tranquilo... Sem ser 

apontado demais, porque, querendo ou não, as quadrilhas grandes quando 

têm um errinho são apontadas. É igual as do interior: se você começar bem e 

não terminar bem, você vai ser apontado até o final. Então assim, o que eu 

vejo mesmo de diferença é somente isso. (Lígia Nascimento, Sobral, maio 

de 2017).  

 Minha interlocutora traça características capazes de definir o que seria uma quadrilha 

do interior e uma da capital, a partir das visões que possui com base na experiência que segue 

vivenciando dentro do contexto quadrilheiro hoje. É preciso dizer, mais uma vez, que nem 

todas as quadrilhas de Fortaleza se encaixam no padrão luxuoso e exuberante das quadrilhas 

com 40 ou 60 pares lá existentes. Mas são estas as mais lembradas e cultuadas quando nos 

remetemos a esse território, o que em muito difere da maior parte dos grupos juninos de 

cidades do interior, compostos em média por 20 ou 24 pares (às vezes até menos), e que usam 

indumentárias e coreografias mais simples em relação àquelas – e vale a pena prestar atenção 

que, para esse contexto, a fala retoma o termo tradicional como categoria de oposição a um 

outro estilo, nesse caso os grupos da capital48. Outra diferença apontada na fala – e que 

esbarra nesses pontos, obviamente – é a questão do investimento.  

                                                             
48 Ainda sobre o significado gradativo e relativo dos termos tradicional e estilizado, parece ficar claro no 

discurso dos quadrilheiros cearenses que as quadrilhas advindas dos municípios do interior seriam – todas elas – 

tradicionais em relação às da capital. Nesse sentido, estariam mais próximas dos códigos estéticos e discursivos 

da representação romântica e caricatural da ruralidade, condensados na construção estereotipada do matuto, 

muito embora em quase nada também a lembrem.  
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 Observa-se aqui a congregação de uma série de pontos e polos de oposição bastante 

fuidos e complexos. E, de fato, como se percebe nas falas elencadas, tudo se mostra muito 

misturado, nos dando a sensação de que muitos termos aprecem ainda não completamente 

resolvidos em si mesmos, no que se refere a definições. De um lado temos a oposição 

tradicional versus estilizado, que aparece como acionamento genérico para definir distintos 

tipos de quadrilha junina; nesse conjunto se percebe ainda a dicotomia estética matuta versus 

estética luxuosa, que em termos discursivos tende a aparecer relacionada à oposição anterior, 

em um movimento que às vezes distancia as duas propostas e em outros momentos as 

aproxima. O que seria, de fato, estilo e tradição ou mesmo uma estética simples e uma 

luxuosa dentro de um contexto festivo assentado em símbolos consolidados como 

tradicionais, mas que não são estáticos, obedecendo a fluxos que levam as diversas práticas 

sociais no mundo contemporâneo a constantes ressignificações? A ambivalência com que os 

termos costumam ser tratados revela a fluidez de um processo contínuo, que, diferente do que 

se pode pregar enquanto discurso oficial, expõe a conjuntura das festas juninas – e, dentro 

delas, das quadrilhas juninas – em nossa época a um movimento transformador e situado no 

tempo e no espaço. 

 Interessante é também perceber como, nos discursos correntes, as dicotomias 

apontadas anteriormente, em determinado momento, também fazem surgir outras oposições 

que alguns poderiam julgar superadas, como capital versus interior e, de modo subentendido, 

a ideia de centro/periferia. Em dadas situações, a simplicidade ligada ao matuto – ou pelo 

menos algo que poderia se aproximar simbólica e discursivamente dela –, enquanto campo do 

tradicional por excelência neste contexto simbólico, termina relacionada ao território do 

interior. Por outro lado, o luxo e tudo aquilo que o remetesse seria próprio ou advindo da 

capital, decodificada como o centro, lugar do moderno e espaço genuíno do urbano. As 

questões se tornam problemáticas à medida que se assume que as quadrilhas do interior 

procuram expressamente se aproximar do modelo estabelecido e cultuado como dominante no 

contexto competitivo do estado, encarnado de modo pioneiro principalmente pelo estilo dos 

grupos de Fortaleza e sua região metropolitana. Tal estilo, por sua vez, se termina copiado por 

um tempo pelas quadrilhas interioranas, por outro lado, acaba se transformando 

progressivamente dentro desse contexto, onde supostas características próprias das festas 

juninas do interior cearense substituiriam as referências diretas adotadas em relação à capital. 

Nesse caso, não é apenas o que vem do centro que transforma o que se encontra afastado 

territorialmente dele, mas este contexto também altera aquilo que adentra o seu espaço, 
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produzindo outra coisa, o que provoca dificuldades em se falar de binarismos fixos e aponta 

para a existência de um processo conjunto de movimentos no qual as realidades das distintas 

quadrilhas do Ceará estão igualmente imersas. Somado a tudo isso, como já citado, a questão 

dos recursos geralmente disponíveis aos grupos de ambos os territórios em muito parece 

diferir, quando tratamos das quadrilhas mais reconhecidas de Fortaleza em comparação às do 

interior. Este ponto não tem como ser menosprezado porque o aspecto financeiro atua 

diretamente na grandiosidade ou pequenez estrutural e estética daquilo que as quadrilhas 

juninas apresentam. E uma vez que as realidades costumam funcionar de modos diferentes 

quanto a essa questão, essa dimensão influencia direta ou indiretamente os discursos que se 

constroem nesse meio.   

 O perfil dos participantes de quadrilha junina no interior costuma, em geral, ser 

diferente daquele obedecido pela maioria dos quadrilheiros dos grupos mais conhecidos da 

capital. Além do aspecto da renda, que no interior costuma ser menor, a facilidade de apoios e 

patrocínios tende a aumentar ou diminuir conforme o grau de reconhecimento e popularidade 

dos grupos. Essa gradação, obviamente, também existe entre os grupos do próprio interior, 

quando os de nome mais forte costumam acessar esses recursos com maior facilidade; mas em 

uma comparação geral entre as quadrilhas interioranas e as de maior destaque em Fortaleza e 

região metropolitana, estas últimas parecem usufruir de maior capital simbólico e financeiro, 

seja pela maior quantidade de participantes com condições de arcar com as despesas advindas 

da quadrilha ou pela influência que detêm dentro do cenário em questão, onde costumam ser 

cultuadas, admiradas e valorizadas por suas conquistas e poder. É nesse ponto que a fala da 

quadrilheira entrevistada evidencia outras questões interessantes a respeito dessa divisão 

capital/interior e a tensão nela contida, demonstrando incômodos e ressentimentos envolvendo 

as duas realidades: 

Eles não aceitam gastar o que eles gastam e perder pro interior. Eu acho 

assim... Tá mais do que na hora deles começarem a aceitar esse lado, que 

interior também tem dançarino bom, no interior tem pessoas que sabem 

trabalhar, o que faltava era só essa questão do empurrão, de empurrar o 

pessoal do interior pra capital... E quando eles começaram a ver que o 

interior estava se sobressaindo em cima deles, começou essa questão das 

brigas, começou tudo isso... Eles não aceitam, não aceitam jamais perder pra 

uma quadrilha do interior, como quando a Luar do Sertão ganhou o Globo, 

falando da seca e tudo... Eles não aceitaram que vinham falando da “ópera” 

– a quadrilha lá de Fortaleza – falando da “ópera junina”, ter gasto, ter gasto, 

e a Luar do Sertão, que entrou com redes lá pra dançar, ganhou deles e foram 

representar o Ceará no festival da Globo [...] Não sei daqui quanto tempo, 

mas vai chegar o tempo em que eles vão ter que aceitar que o interior 

também tem gente que dança, tem gente que trabalha e tem gente que gosta 
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de fazer isso... Eu não sei até quando, mas um dia eles vão ter que aceitar. 

(Lígia Nascimento, Sobral, maio de 2017). 

 Lígia se refere ao campeonato estadual Arraiá do Ceará (atual Arraiá do Nordeste) no 

ano de 2015, promovido pela TV Verdes Mares – afiliada da Rede Globo no estado – em 

parceria com a União Junina do Ceará. A conquista do título de campeã nesse evento dava o 

direito da quadrilha representar o estado do Ceará no Festival Globo Nordeste, realizado pela 

sede da TV Globo no NE, em Pernambuco. Como já apontado em outra parte deste trabalho, 

esse festival é considerado um dos mais importantes concursos juninos de toda a região. 

Naquela oportunidade, duas quadrilhas disputaram fortemente o campeonato do festival da 

TV Verdes Mares: Junina Babaçu de Fortaleza e Luar do Sertão de Sobral. O título acabou 

ficando com a segunda, que desbancou, naquela oportunidade, um dos maiores nomes do 

cenário junino cearense na atualidade. Lembro que, na época, houve certo movimento nas 

redes sociais que pareciam dar conta de discordâncias acerca de tal resultado, que em grande 

medida partiam de quadrilheiros da capital – em especial de participantes da quadrilha 

derrotada no festival em questão. 

 É preciso que se diga que essa realidade manifesta pela “reação” das quadrilhas das 

cidades do interior cearense no âmbito competitivo do movimento quadrilheiro do estado 

rompeu, em muito, a hegemonia simbólica que muitos grupos juninos da capital possuíam em 

tal cenário, como a própria Lígia aponta em sua fala. No momento em que os grupos juninos 

assimilam integralmente “as regras do jogo” posto em prática pelos festivais filiados à 

FEQUAJUCE e demais entidades juninas do Ceará e percebem que – embora possam se 

inspirar em quadrilhas conhecidas e mais experientes de Fortaleza – podem construir 

trabalhos com estilo próprio e independente, muitos deles também ganham admiradores e 

seguidores, o que até meados dos anos 2000 não parecia ser algo comum no interior. Isso fica 

claro na fala de Valdemir, membro da coordenação da quadrilha Estrela do Luar, ao falar 

sobre as transformações e a atual realidade do grupo: 

Hoje a quadrilha Estrela do luar, se a gente parar pra pensar, chega a tomar 

até um susto, assim, da proporção que se tornou hoje em dia. É uma 

quadrilha que se falar em região norte, não só em região norte, mas Ceará, já 

tem aquele seu destaque. Prova disso foram os últimos três anos da 

quadrilha. Eu acho que, assim, a cada ano a quadrilha vem crescendo de 

maneira que, não só quem tá dentro do grupo, mas o público de fora também 

vem crescendo muito, os fãs da quadrilha. A prova disso, a gente vê nos 

festivais por onde a gente passa. (Valdemir, Sobral, março de 2017). 

 A Estrela do Luar, assim como os demais grupos conhecidos da cidade de Sobral, 

também passou por um momento de transição entre estar limitado ao festival municipal e 
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adentrar nos circuitos competitivos de sua região e do próprio estado. Ao extrapolar os 

limites simbólicos e territoriais aos quais estava exposta, a quadrilha pôde se adequar às 

normas do movimento quadrilheiro competitivo do estado e disputar com os grupos mais 

conhecidos e admirados, inclusive os de Fortaleza. Isso parece ter proporcionado uma 

sensação de autovalorização, que contribuiu para a consolidação dos trabalhos. Conforme 

Valdemir, o citado grupo junino logrou com isso a conquista de um espaço cativo no contexto 

simbólico dos festejos juninos da região norte do Ceará, onde se situa Sobral, bem como no 

estado. Mas é preciso que se diga que as quadrilhas que saíram de Sobral para apresentar suas 

produções em outras localidades cearenses, em um primeiro momento, não detinham toda 

essa pretensão. Entretanto, já desenvolviam um trabalho exaustivo, demorado e com 

investimentos considerados grandes para os próprios padrões construídos pelos festejos 

juninos sobralenses. É isso que também me conta Lígia, ainda narrando sua passagem pela 

quadrilha Luar do Sertão: 

Lígia: É como eu disse... A Luar saiu do “pé do chão” mesmo, quando ela 

resolveu acreditar e investir.  Pronto. Foi justamente na época em que 

resolveu trazer pessoas de fora, que já tinham um conhecimento maior. As 

outras quadrilhas por aí, todo mundo viajava,  só as de Sobral que eram mais 

fracas. Mas aí em 2011 foi como eu disse, foram 20 festivais que a gente 

viajou... 

Thiago: E por que acha que essa mudança aconteceu, das quadrilhas não 

quererem mais ficar só em Sobral? 

Lígia: Acho que por conta do investimento, não é Thiago? A pessoa investir 

tanto pra ficar só no festival de Sobral, ganhando um dinheiro que não vai 

pagar, por exemplo, nem o sapato, que não vai dar pra pagar sequer os 

sapatos! E também mostrar o seu trabalho em outras cidades, ser feliz e 

ganhar, como acontece muitas vezes, é isso. Assim, eu tenho muito orgulho 

de sair por aí mostrando o trabalho da minha junina em outras cidades, 

logicamente levando o nome de Sobral, porque em Sobral a gente tem uma 

grande quantidade de quadrilhas [...] E só em estar levando o nome de 

Sobral por aí, representando, eu já me sinto muito feliz. (Lígia Nascimento, 

Sobral, maio de 2017). 

   À medida que os referenciais externos aos festejos juninos de Sobral foram adentrando 

seu espaço, com a agregação de personagens de outras cidades e o progressivo ganho de 

experiência por parte das quadrilhas do município através da inserção nos eventos do 

movimento junino organizado do Ceará, as perspectivas dos quadrilheiros juninos de Sobral 

foram mudando, enquanto estes passavam a integrar uma espécie de rede sociocultural mais 

ampla, formada por muitos grupos espalhados pelo estado. Esse alargamento de horizontes 

fez com que as quadrilhas juninas competitivas sobralenses crescessem também projetadas 

para fora, o que originou a produção de um trabalho mais profissionalizado e grandioso em 
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termos de investimentos financeiros, articulação de recursos humanos e produção técnica e 

artística. A respeito dessa questão, Vicente – profissional vinculado às políticas culturais da 

prefeitura da cidade de Sobral – discorre sobre as mudanças percebidas nos grupos 

quadrilheiros sobralenses, apontando inclusive para uma dificuldade do próprio poder público 

em acompanhar o que ele classifica como evolução das quadrilhas juninas do município: 

Hoje as quadrilhas que estão em Sobral, principalmente na área da 

competição, elas são grupos, nós podemos dizer, quase todos 

profissionalizados, no sentido de que se utilizam a retaguarda de 

profissionais em todas as áreas: nos figuninos, nos adereços, na coreografia, 

na confecção dos aspectos, digamos assim, de cada ala -  não sei como se diz 

-, em cada passagem do enredo do grupo. Então assim, nós notamos que 

vocês são um grupo que já estão em uma fase quase profissional, mas o 

importante é que vocês conseguem conciliar a tradição e os elementos 

modernos hoje do movimento junino, que é uma tendência do Nordeste todo, 

não é? [...] No meu ponto de vista, é essa evolução entre o tradicional, a 

tradição, quer dizer, e a questão do profissionalismo, essa quadrilha mais 

estilizada, essa quadrilha entrando nessa fase que já mistura um pouco de 

teatro, mistura um pouco de dança, mas sem perder de vista a importância, o 

significado do que é o momento junino pra nossa cultura de nordestinos. [...] 

É notável isso. Especificamente no grupo lá do Dom Expedito (Estrela do 

luar), como também nos demais grupos que participam do festival (de 

Sobral). O que às vezes acontece nessas questões aí é um pouco ainda do 

poder público não ter um planejamento para acompanhar essa evolução. 

Quer dizer: nesse sentido é que eu acho que nós temos que avançar mais, ser 

também um pouco profissionais. [...] Eu acho que fazer um planejamento 

antecipado com os grupos que compõem o festival do município de Sobral é 

importante e se comprometer no cumprimento das etapas, não é? Porque não 

é só uma questão de planejar, é você também cumprir as etapas planejadas. 

Vou dar um exemplo muito claro: essa questão do incentivo (financeiro 

disponibilizado aos grupos que participam dos eventos da prefeitura) tem 

que ser vinculado à projeção do grupo. Você tem um incentivo do lado do 

poder público mas, em compensação, você tem que ter determinados 

critérios sendo atingidos para ser merecedor daquele incentivo. E o incentivo 

não deveria sair em cima da hora. Pelo contrário. Deveria estar dentro desse 

planejamento, com uma certa antecipação do grande momento, que é o 

período junino. (Vicente, funcionário da pasta de cultura do município de 

Sobral, março de 2017, grifos meus). 

Aos poucos, os esforços centrados apenas no festival de quadrilhas municipal da 

cidade foram se tornando pouco significativos, tendo este evento preservado uma importância 

simbólica considerável no discurso dos atores sociais, mas perdido espaço nas preocupações e 

planejamentos dos grupos juninos. Estes já não eram – não são – mais apenas de Sobral, mas 

de todo um circuito competitivo que articula as distintas regiões cearenses, muito embora o 

pertencimento à cidade permaneça sendo acionado. Porém, neste caso, apenas a título de 

localização e origem. 
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 Percebe-se ainda, nas falas elencadas, a busca por uma espécie de prestígio convertido 

em sensação. Viajar, mostrar o trabalho para outros públicos, além do de Sobral, é motivo de 

orgulho, pois esse aspecto tem a capacidade de elevar a estima e a valorização dos membros 

envolvidos em um trabalho. O ganhar é apontado praticamente como sinônimo de ser feliz, 

assim como o mostrar o trabalho construído para plateias diferentes é decodificado como o 

cumprimento de um objetivo essencial para os quadrilheiros. Não se trata apenas de dançar 

em lugares diferentes, mas de mostrar que na nossa cidade, no nosso lugar, também tem 

gente que sabe fazer um bom São João – e sabe fazer porque também gosta. Há uma 

conjugação de elementos simbólicos e materiais que parece atuar como aspecto motivador e 

articulador das ações individuais e coletivas, que frequentemente se fundem dentro desse 

meio.   

 

5.4 A trajetória da Quadrilha Estrela do Luar  
 

 O grupo Estrela do Luar, grande enfoque e até mesmo motivador da presente pesquisa, 

surgiu no ano de 2003, no bairro Dom Expedito. O bairro é conhecido no meio junino 

sobralense por ter abrigado, ao longo da década de 1990 e de 2000, algumas das principais 

quadrilhas do município, como as extintas Breg’& Chique, Arranca Toco e a quadrilha 

Atiçando Fogo, que havia encerrado suas atividades no ano de 2008, mas em 2016 resolveu 

retomar seus trabalhos.  

 A Estrela do Luar possui uma história um pouco diferente da maioria dos grupos 

juninos adultos da cidade, que parecem ter sido montados ou para animar as festas juninas dos 

moradores dos bairros ou para disputarem diretamente no festival municipal de quadrilhas, 

durante muito tempo tido como o principal evento junino pelos grupos surgidos na cidade. A 

distinção mais significativa na história da quadrilha provavelmente seja o fato de que ela 

surgiu como um grupo infantil que, aos poucos, foi assumindo o status de adulto, até passar a 

ocupar um protagonismo no interior do bairro e um lugar de destaque tanto no festival 

municipal de Sobral quanto em outros eventos juninos realizados no território da cidade, bem 

como em outras localidades de sua região. 

 Faço parte do grupo desde 2004, segundo ano de apresentações da quadrilha. Nessa 

época, eu, minha irmã – Dalila, atual presidente da Estrela – e Valdemir, um amigo nosso, 

dançávamos em outra quadrilha do bairro (a extinta Arranca Toco) e passamos a ter um maior 
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contato com o articulador e primeiro presidente da então quadrilha infantil Estrela do Luar, 

Claudecir Porfírio, conhecido pelo apelido de Mozim. Foi essa proximidade que nos fez 

chegar até o grupo e, no segundo ano, já passarmos a compor, junto dele, uma equipe para 

pensar, produzir e dirigir o trabalho, na época pequeno e com poucas pretensões. Mas, se por 

um lado, a Estrela do Luar possui em seu histórico a especificidade dessa transição de infantil 

para adulta, por outro, compartilha com muitas outras quadrilhas juninas de Sobral o fato de 

ter se originado em uma escola49. O próprio Claudecir conta um pouco dessa história: 

Na verdade, assim... A Estrela do Luar, ela começou com uma brincadeira de 

escola... Eu era presidente do Grêmio estudantil da Escola Sinhá Sabóia... E 

aí uma professora, Elizabeth, me pediu uma ajuda pra desenvolver uma festa 

junina na escola. E o engraçado é que durante a criação da Estrela do Luar, 

não tinha nome, aí o Diogo, que faz parte desde o segundo ano da quadrilha, 

teve a ideia... Colocamos assim em votação, democracia... E o mais 

interessante é que Estrela do Luar veio numa brincadeira, onde o Diogo teve 

a iniciativa de achar: “puxa! Estrela do Luar, é noite, é estrela”... E aí ele 

teve a ideia e foi aceita pela maioria do pessoal da quadrilha... E fico feliz, 

Thiago, em saber que até hoje o nome está seguindo, porque hoje a Estrela 

do Luar é uma das maiores quadrilhas da cidade de Sobral. [...]. Eu fico feliz 

por ter feito parte da história, mas na verdade a quadrilha começou com uma 

atividade, uma brincadeira dentro da escola Sinhá Sabóia aqui no bairro 

Dom Expedito. (Claudecir Porfírio, Sobral, março de 2017). 

 É importante ressaltar que Claudecir era presidente do grêmio estudantil da Escola 

Sinhá Sabóia, uma instituição educacional da rede estadual de ensino, mas o grupo surgiu 

vinculado à escola municipal Mariano Rocha, que funcionou durante um longo período no 

mesmo prédio da escola citada anteriormente, abrangendo os alunos do ensino fundamental, 

sobretudo das séries menores. O Sinhá Sabóia, durante essa época, funcionava apenas com o 

Ensino Médio e somente no horário noturno. É assim que se explica a relação entre as duas 

instituições e possíveis confusões que tendem a tratar os dois colégios como um só. Assim, 

Claudecir, que era aluno do Sinhá Sabóia, parece ter sido convidado por uma professora do 

Mariano Rocha para organizar o grupo para a festa junina do colégio. Ele narra o processo de 

mudança do grupo e a chegada de novas pessoas com o objetivo de organizar o trabalho: 

[...] A gente conseguiu montar 10 pares. Imagina uma brincadeira de 

quadrilha com cinco pares de um lado, cinco pares do outro... Na época do 

serrote, grande roda, “Olha a cobra!”, “olha a chuva!”, nessa brincadeirinha 

aí... E a gente viu a necessidade, ao longo do tempo, do crescimento da 

                                                             
49 Em rico estudo sobre a manifestação quadrilheira, Leilane Nascimento (2013) analisa os sendidos empregados 

por crianças que participam de quadrilhas juninas infantis da região metropolitana do Recife. Em um dos 

capítulos, fala sobre a história da quadrilha junina Raio de Sol que, a exemplo da Estrela do Luar, surge como 

grupo infantil, vinculado a uma escola para, aos poucos, se tornar competitivo e adulto. A autora narra o 

processo de transformação do grupo, apontando a importância das crianças para uma continuidade da 

manifestação. 
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quadrilha. Já no terceiro ano a gente conseguiu uma meta audaciosa, que foi 

a primeira confecção das nossas roupas, dos nossos adereços, que eram 

muito simples, passamos dois anos com a mesma roupa porque a gente não 

tinha essa condição financeira, pois era da comunidade e era da escola 

também. Mas logo foi onde você, Thiago, a Dalila e Demir tiveram a 

iniciativa de participar, vieram até a gente pedir pra participar, e foi quando, 

com as ideias de vocês, a gente conseguiu ter um crescimento em poucos 

anos, construímos esse nome grandioso... Não sei se você lembra, Thiago, a 

gente participou de alguns festivais das comunidades, e todo festival que a 

gente ia, a gente arrastava os títulos: melhor noiva, melhor casamento, 

melhor quadrilha... E a gratidão é muito grande... (Claudecir Porfírio, 

Sobral, maço de 2017). 

 Assim como outras quadrilhas, o grupo também teve em seu início uma ligação com o 

ambiente escolar, passando aos poucos a ter uma relação mais estreita com o cotidiano do 

bairro. Como afirma meu interlocutor, o trabalho do grupo foi mudando de foco 

progressivamente, em grande medida, alavancado pela chegada de outras pessoas para 

compor sua coordenação. Tal aspecto teria sido importante pelo fato de ter provocado uma 

ampliação das possibilidades, que advinham da relação desses membros com a realidade 

competitiva vivenciada por outro grupo existente no bairro. Tanto Claudecir quanto as 

pessoas que cita como colaboradores que chegaram para ajudar no trabalho da Estrela do Luar 

eram, à época, componentes da quadrilha Arranca Toco, que disputava no festival de Sobral e 

vivia uma relação de rivalidade acirrada com o grupo Atiçando Fogo, ambos do bairro Dom 

Expedito. Dalila Castro, no cargo de presidente da Estrela do Luar desde 2009, mas 

componente da coordenação da quadrilha desde 2004, também narra esse encontro e discorre 

sobre as expectativas aos poucos construídas em torno da quadrilha: 

A minha história no grupo iniciou-se não no primeiro ano, mas no segundo 

ano já. Na verdade, a gente conheceu o Claudecir, que a gente chamava de 

Mozim na época, e ele foi quem deu início a todo esse projeto, da fundação 

do grupo. A gente se conheceu em uma outra quadrilha que a gente dançava 

aqui no bairro, que era a quadrilha Arranca toco, e aí lá, ele me convidou pra 

fazer parte junto com ele da coordenação desse grupo, que na verdade era 

mais uma brincadeira de escola, como naquela época, há 10 anos atrás, era 

tradição na época junina, todas as escolas faziam seu chitão. Tudo se iniciou 

ali. E quando foi no segundo ano, que a gente foi pra lá, pra ajudar o 

Claudecir a montar o grupo, como já vínhamos de grupo grande, e que já 

participava de competições, já tinha todo esse interesse pelo movimento, a 

gente começou a sonhar que aquele grupo seria um dia o grupo que estaria 

representando a comunidade, no local do grupo que a gente dançava, que na 

época era o grupo da Arranca Toco [...] (Dalila Castro, Sobral, março de 

2017). 

 É interessante notar essa alteração de objetivos da quadrilha narrada por Dalila e 

Claudecir, que seria uma brincadeira aparentemente despretensiosa suscitada por uma 

necessidade da escola, mas aos poucos teria se transformado em um projeto gerido a partir 
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dos interesses valorizados pela cultura junina que já imperava à época na cidade, expressa 

pelos grupos juninos adultos e participantes do festival de Sobral. Entretanto, o grupo 

permaneceria bastante ligado à escola até o ano de 2006, figurando, direta ou indiretamente, 

durante esse período como uma ação vinculada às atividades educacionais desenvolvidas no 

interior da instituição. Isso pode ser observado nas seguintes falas de antigos dançarinos do 

grupo: 

Eu lembro que a quadrilha surgiu justamente a partir dessa cultura na escola 

mesmo de promover a festa junina, e ainda tinha aquela coisa de quem 

participasse da atividade cultural, que era a quadrilha junina, ganhar nota, 

esse tipo de coisa... Então muita gente participava por isso, mas dentro do 

próprio grupo que se formou naquela época, algumas pessoas já tinham esse 

gosto pela coisa, de dançar quadrilha, até pela própria comunidade do Dom 

Expedito, que sempre teve essa cultura da quadrilha, com a Atiçando Fogo, a 

Arranca toco, enfim... (Diogo, participante da quadrilha Estrela do Luar 

desde o primeiro ano; Sobral, março de 2017). 

[...] Era como se fosse só uma diversão pra nós ali... Toda época de junho 

tinha o São João da escola, e pra não passar em branco tinha a quadrilha do 

colégio, aí a gente participava, pra poder ter a quadrilha no mês de junho, 

perto das férias do colégio. [...] A gente só podia participar se tirasse nota 

boa no colégio, e o Mozim, ele ficava observando, sempre tava ali 

procurando ver o nosso boletim... Se a gente pegasse nota baixa, já era 

motivo de impedir da gente dançar. A gente ficava louco, porque todo 

mundo queria dançar, aí todo mundo se empenhava na sala de aula pra 

sempre tá tirando nota boa e não ter chance de sair da quadrilha, era desse 

jeito... (Naiara, participante da quadrilha Estrela do Luar desde o 

primeiro ano; Sobral, março de 2017). 

No começo, a gente estudava na escola antiga, que era o Mariano Rocha, e 

eu tinha uma admiração muito grande pela quadrilha, mas não conseguia 

dançar por conta que a gente só podia dançar quando fizesse a quarta série, e 

a gente ainda tava na terceira série, que foi em 2003, e em 2004 – só que a 

gente já acompanhou a quadrilha! –, em 2004 a gente pediu pra dançar e tal, 

e aí quem tava lá na coordenação aceitou, e aí eu já fui ser rainha e a outra 

minha companheira foi ser a noiva, que é a Ranikelly. E aí começou uma 

longa história... (Liciany, participante da Quadrilha Estrela do Luar de 

2004 a 2011; Sobral, março de 2017). 

Quando fundaram o Estrela no colégio, no primeiro ano, a gente não pôde 

dançar, mas no segundo ano a gente já começou a dançar... Por causa que 

tinha um negócio de série... Só podia entrar com tal série, aí a gente entrou, 

começou a dançar, depois disso, pronto. Eu dancei até 2011. (Ranikelly, 

participante da quadrilha Estrela do Luar de 2004 a 2011; Sobral, 

março de 2017). 

 A partir de 2006 a quadrilha, que nessa época já possuía uma relação mais intensa com 

o cotidiano do bairro Dom Expedito e até já fazia apresentações em espaços exteriores ao seu 

território, começou uma clara transição rumo a uma emancipação da escola. Lembro que, 

nesse momento, o grupo usufruía do espaço do colégio para realizar seus ensaios, mas como 
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as apresentações já extrapolavam o mês de junho, entrando por julho, e isso requeria ensaios 

também no período de férias dos alunos, a utilização integral do espaço escolar para as 

atividades da quadrilha se tornou aos poucos inviável. Data mais ou menos desse período o 

deslocamento dos trabalhos preparatórios do grupo junino para outros espaços públicos do 

bairro, como a associação comunitária e o próprio local onde eu e a atual presidente do grupo 

residimos ainda hoje em Sobral, que possui um espaço amplo e possibilita o desenvolvimento 

de muitas ações da quadrilha. 

 É importante que se diga que só a partir de 2006 a Estrela do Luar começou de fato 

seu movimento de saída da escola, mas antes disso – já mesmo em seu segundo ano como 

quadrilha, 2004 –, já não se prendia mais à festa junina do colégio, como atestam algumas 

falas, realizando apresentações também em outros lugares, o que ocorria por conta de convites 

feitos pelos próprios moradores e equipamentos sociais estabelecidos no bairro Dom 

Expedito. Liciany, primeira rainha da quadrilha, narra um pouco da realidade que se 

desenhava nesse tempo, sublinhando as dificuldades e a força de vontade necessária para 

fazer com que o trabalho da quadrilha – que já extrapolava os interesses da festa junina da 

escola – pudesse se concretizar: 

A gente não tinha roupa, não tinha dinheiro, não tinha patrocínio, não tinha 

nada. 2004 foi o ano em que a gente fez as nossas primeiras roupas. Só que, 

detalhe: a rainha não tinha roupa, tinha que ser alugada, e aí a gente fazia 

bingo, muitas rifas... Todo dia era bingo, rifa e tal, e foi passando... A gente 

conseguiu fazer as roupas... E a da rainha foi alugada e tudo. No ano 

seguinte, que foi em 2005, eu dancei novamente, e foi a mesma luta, de 

barracas, tudo... [...] Tudo era confeccionado, tudo era muito difícil naquele 

tempo, era força de vontade mesmo que a gente tinha que ter, porque senão a 

quadrilha não saía. [...] Quando uma pessoa aniversariava do grupo, a gente 

ia dançar e tal... Aquela alegria toda... (Liciany, Sobral, março de 2017). 

 Naiara, uma das primeiras dançarinas do grupo, ao falar da relação da quadrilha 

Estrela do Luar com os moradores do bairro Dom Expedito durante esse momento de 

transição de atividade exclusiva da escola para grupo independente em seu bairro de origem, 

também descreve os momentos de interação e dificuldades enfrentadas. Ela conta: 

Era muito bom... A gente não tinha vergonha de nada, [...] Pra conseguir 

nossas coisas, como era muita dificuldade, não tinha patrocínio, a gente saía 

nas casas, pedia alimento pra fazer bingo... Saía pedindo as coisas aos 

moradores... Os moradores ajudavam, a gente fazia coisas pra vender, saía 

vendendo nas portas, ninguém tinha nenhum pingo de vergonha [...] Pra 

gente, tudo ali era diversão... “Bora vender cocada nas casas!”, aí ali já era 

uma diversão pra gente, íamos vender... A gente tinha um contato muito bom 

com o pessoal do bairro, a gente saía, eles ajudavam a gente... Era desse jeito 

que a gente fazia... (Naiara, Sobral, março de 2017). 
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 Essa rotina estruturada em torno de atividades com a finalidade de arrecadar verba 

para a confecção de figurinos, adereços, cenários e outros elementos necessários à 

apresentação de uma quadrilha junina é comum em todos os grupos de caráter competitivo no 

Ceará, sejam eles adultos ou infantis. Tais ações, além de visarem a viabilização da produção 

e execução do trabalho, terminam também por proporcionar um espaço de interação dos 

participantes dos grupos com a própria população dos territórios da cidade, fazendo com que 

construam, em maior ou menor grau, uma relação que tende a afirmar a condição da quadrilha 

junina enquanto manifestação artística de bairro. É ainda fundamental que se diga que, no 

caso da quadrilha Estrela do Luar, esse aspecto parece ter sido fundamental para sua 

constituição enquanto grupo junino independente, pois se não tivesse começado a se 

relacionar dessa forma com o cotidiano de seu bairro, dificilmente teria ousado sair dos muros 

da escola. Isso corrobora aspectos já trabalhados e expressos nas falas aqui expostas, que dão 

conta de uma espécie de inclinação do grupo para interesses independentes e influenciados 

pela rotina dos grupos juninos participantes de competição, o que teria sido incorporado ao 

trabalho a partir da chegada de pessoas advindas de tal realidade para coordenar a quadrilha.   

 Vale salientar que, em 2004, ainda na condição de grupo infantil e usufruindo do 

espaço escolar, a quadrilha Estrela do Luar começou a participar de competições. Naquele 

ano, o grupo competiu na última edição do Festival de Quadrilhas Mirins do Bairro Dom 

Expedito, organizado por lideranças comunitárias, tendo obtido a 3ª colocação. Em 2006, 

último ano de ligação com a Escola Mariano Rocha/Sinhá Sabóia, o grupo retornaria a esse 

universo competitivo e não mais se desvincularia dele, participando por dois anos 

consecutivos (2006 e 2007) do festival de grupos juninos infantis organizado pela quadrilha 

adulta Pisa na Fulô, no bairro Alto da Brasília. A Estrela venceu nos dois anos em que 

participou da disputa, ganhando também uma série de outros prêmios. Lembro que, no 

primeiro ano, a coordenadora de um dos grupos que também competiam nesse festival ficou 

visivelmente incomodada com as conquistas da quadrilha, fazendo a seguinte reclamação – 

depois a nós repassada – a um dos organizadores do evento: como é que vocês colocam uma 

quadrilha profissional pra disputar com a gente?. Para os amantes de mitos de origem, é 

possível que esse acontecimento marque definitivamente uma sensível mudança nos 

interesses, objetivos e projetos do grupo, que no ano seguinte (2007) já participaria como 

grupo de abertura do festival de quadrilhas promovido pelo município. É interessante observar 

o que nos conta Naiara sobre essas primeiras conquistas em um festival, ainda que infantil: 
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Ah... Foi legal, porque a gente não tinha esse negócio de competir. A gente 

foi competir no... Eu não lembro como era o nome do festival do Pisa, do 

festival que a Cyane era nossa rainha ainda e a Rany como noiva, a gente 

foi... “Ave Maria!”, parecia que a gente tava disputando o festival de Sobral 

(risos)... A gente tava naquela empolgação doida pra ir, a gente queria 

ganhar... [...] foi a primeira vez que a gente ganhou... Eu lembro que a gente 

chegou no bairro já gritando “É campeão!”, a gente desceu do ônibus e saiu 

correndo no bairro todinho gritando “é campeão!”, nós fizemos mesmo a 

baderna nesse dia [...] (Naiara, Sobral, março de 2017). 

 O ano de 2007, especificamente, foi muito importante para a quadrilha durante esse 

período de transição. Primeiro porque, como já citado, a Estrela do Luar teve a oportunidade 

de participar pela primeira vez do festival de Sobral, o que já era cultuado como um sonho por 

parte dos brincantes, ainda que não fosse competindo. Segundo porque, além de vencer pela 

segunda vez o festival da quadrilha Pisa na Fulô, ela também participou de outra competição 

realizada na zona rural de uma cidade vizinha à Sobral, onde também se sagrou campeã. Para 

além desses aspectos, o grupo já havia conseguido firmar seu nome no cenário junino do 

bairro Dom Expedito, que a esta época só possuía um grupo adulto: Atiçando Fogo, que no 

São João seguinte paralisaria seus trabalhos por cerca de sete anos, contribuindo para que a 

Estrela ocupasse tal lugar. A quadrilha, agora totalmente desvinculada da escola, realizaria 

ainda uma incontável quantidade de apresentações em diferentes espaços públicos e festas 

privadas na cidade de Sobral. Tal cenário certamente motivou a ascensão do grupo à categoria 

adulta, o que foi simbolizado pela primeira participação da Estrela do Luar como concorrente 

no festival da cidade, que se deu em 2008, ano seguinte. É isso que conta Valdemir, na época 

coreógrafo da quadrilha: 

[...] a gente passou um período de mais ou menos, deixa eu ver se eu me 

lembro aqui, de 2003 até 2007, mais ou menos, como quadrilha infantil. Foi 

então que em 2008 a quadrilha começou a participar de festivais como 

competição, até por pedidos mesmo do público que acompanhava a gente. 

Não é que em 2008 a quadrilha já era considerada adulta, que os brincantes 

da quadrilha eram considerados adultos, porque também a maioria era “de 

menor”, mas em alguns festivais teria a possibilidade de participar. Em 

outros não dava por conta do número de dançarinos que deveria ter com a 

idade mínima pra dançar. Então a gente começou em 2008, como adulta [...] 

(Valdemir Furtuna, Sobral, março de 2017).    

 Essa mudança de status representou uma alteração significativa também no modo de 

organização da quadrilha, que de repente saía de uma condição de grupo junino infantil, com 

poucas responsabilidades em relação à montagem e apresentação de seus trabalhos, e assumia 

uma posição completamente diferente dessa representação. Vale lembrar que a quadrilha 

Estrela do Luar, enquanto grupo adulto, já nasce com uma grande responsabilidade, aliás, com 

mais de uma. Primeiramente, o público que já acompanhava o seu trabalho nutria grandes 
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expectativas com essa mudança, pois algumas pessoas viam o grupo como bastante promissor 

dentro do cenário junino competitivo da cidade de Sobral. Além disso, havia o fato de que a 

Estrela do Luar vinha do bairro Dom Expedito, conhecido por grupos juninos que possuíam 

uma forte ligação com seu território, tendo construído um grande sentimento de identificação 

recíproca com muitos moradores, como era o caso da quadrilha Atiçando Fogo. Quando esta, 

que sempre ficou bem colocada no resultado das edições anteriores do festival de quadrilhas 

da cidade, parou suas atividades em 2008, os participantes da Estrela assumiram, de algum 

modo, essa responsabilidade para si. Vale citar também, mais uma vez, o fato de que, mesmo 

nessa nova fase, o grupo ainda contava com brincantes muito jovens, o que por vezes era 

complicado para os que geriam a quadrilha, também adolescentes. Valdemir também fala 

sobre isso, ao contar o que mais teria causado impacto com essa transição da Estrela: 

Eu vi mais a questão da responsabilidade. Não responsabilidade de fazer 

uma quadrilha pra competir, mas a responsabilidade que a gente como 

coordenador tinha de levar essas pessoas pra outra cidade, porque assim... A 

gente era infantil... A gente se apresentava aqui mesmo na cidade, então não 

teve muito aquela questão da responsabilidade por cada um, tá entendendo? 

Nós tínhamos muita gente ainda que era “de menor”. Então eu acho que 

assim... A dificuldade maior foi essa: da responsabilidade, dos pais terem 

essa confiança com a gente, porque a gente levava os meninos pras 

apresentações, e caberia a nós levar e trazer. É tanto que tinha dançarino que, 

quando terminava as apresentações, a gente tinha que ir deixar em casa, por 

conta da responsabilidade mesmo. Então assim, essa parte de infantil pra 

adulta, pra mim, o que marcou mais foi essa questão. (Valdemir Furtuna, 

Sobral, março de 2017). 

 Como já relatado neste texto, foi por volta de 2007 que a quadrilha começou a fazer 

apresentações fora da cidade de Sobral. Mas até então, estas ainda eram poucas, estando o 

grupo, na maior parte do tempo, ainda limitado ao espaço de seu próprio município, quando 

não de seu bairro. Após 2008, quando a quadrilha fez sua estreia como concorrente no festival 

municipal, aí sim as apresentações externas – mesmo que ainda não tão numerosas 

comparadas aos dias de hoje – se tornam mais recorrentes. A realidade narrada por Valdemir, 

ligada à responsabilidade que os coordenadores tinham para com os dançarinos, ainda 

crianças e adolescentes, sempre existiu. Havia, por exemplo, mães que só permitiam que seus 

filhos dançassem na quadrilha se alguém da diretoria se responsabilizasse pessoalmente por 

buscar e levar de volta em dia de apresentações. Com o alargamento das pretensões do grupo, 

que já desejava participar de competições fora da cidade, esse aspecto obviamente se 

intensificou, uma vez que a quadrilha ainda possuía um número grande de brincantes com 

menos de 14 anos e poucos com idade superior a 16.  
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 De 2008 em diante o grupo se inseriu no cenário competitivo oficial da cidade, 

passando a disputar com quadrilhas que antes eram apenas uma espécie de inspiração para seu 

próprio trabalho. Ao conversarmos com os participantes do grupo dessa época é comum ouvi-

los falar sobre uma mudança de perspectiva dos indivíduos de outras quadrilhas para com 

eles, depois que a Estrela do Luar passou a integrar a mostra competitiva do Festival 

Municipal de Quadrilhas de Sobral. Segundo tais pessoas, esses brincantes de outras 

quadrilhas pareciam os achar fofos por serem tão pequenos e já tão empenhados e 

apaixonados pelo São João, o que teria mudado quando a quadrilha Estrela do Luar passou a 

ser percebida como uma concorrente direta de suas equipes quadrilheiras. Segundo alguns 

participantes, já havia gente que via qualidade técnica e potencial competitivo na Estrela 

quando ela ainda era um grupo infantil, vislumbrando que seria uma pedra no sapato para 

grupos que já possuíam uma tradição no festival de Sobral. 

 Cabe ressaltar que, se por um lado, o olhar dos grupos juninos da cidade em relação à 

Estrela do Luar parece ter se alterado depois da mudança de infantil para adulta, isso não se 

deu sem um movimento recíproco por parte dos membros da citada quadrilha após esse 

período. Sobre esse aspecto, é muito interessante atentarmos para o que narra Lígia 

Nascimento. Ela diz que, apesar de sua longa trajetória em diferentes quadrilhas juninas de 

Sobral antes de passar a fazer parte da Estrela em 2015, sempre teve uma ligação afetiva com 

o grupo por conta de seu parentesco com Valdemir, um dos coordenadores, e pelo fato da 

quadrilha ser do seu bairro de moradia, além de composta à época por crianças. Mas conta 

que, em um determinado momento, sentiu necessidade de se afastar por ter notado uma 

mudança no olhar de alguns membros da quadrilha em relação a sua pessoa. Lígia conta:  

Eu dançava em outras quadrilhas, mas o Estrela eu sempre ajudava, porque o 

Demir era meu primo, o Demir sempre me pedia, e eu sempre venho muito 

com essa história de maquiar, essas coisas. Era a quadrilha do bairro, 

quadrilha de crianças... Aí eu sempre ajudava, por mais que eu tivesse em 

outras quadrilhas, mas eu sempre ajudava o Estrela. Com o passar do tempo 

foi que os meninos foram crescendo e alguns começaram a me ver como 

rival. Mas não, eu sempre quis ajudar. Eu lembro que tinham festivais que eu 

ia dançar, e o Demir me pedia pra eu maquiar as meninas... Tipo: eu ia 

dançar no domingo, mas o Estrela ia dançar no sábado. Eu deixava de 

ensaiar lá na Luar pra vir maquiar as meninas do Estrela, e eu comprava 

briga [...] Eu comprava briga com o pessoal da minha junina antiga por conta 

que eu dizia: não gente, eu vou ajudar eles, independente de qualquer coisa, 

é a quadrilha do meu bairro, eu sempre tive com eles e eu vou ajudar. Só que 

aí com o passar do tempo, quando eu comecei a perceber que algumas 

pessoas do Estrela, que não eram do começo, começaram a me ver como 

rival, foi onde houve o meu afastamento. Eu me afastei, mas assim, sempre 
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dando dicas, o Demir me perguntando as coisas e eu sempre dando dicas. 

(Lígia Nascimento, Sobral, maio de 2017). 

 Percebamos a mudança de perspectiva. Ao passarem a competir diretamente com 

grupos que antes estavam em um outro contexto simbólico, não apenas a percepção destes 

sobre a Estrela do Luar se altera, mas também a dos próprios participantes desta quadrilha em 

relação àqueles, que não se sentem mais café com leite na brincadeira de São João – para usar 

aqui uma típica expressão muito acionada por crianças para se referirem aos participantes que 

se encontram em uma espécie de campo neutro dentro do jogo, apesar de ativamente inseridos 

nele. Sob essa perspectiva, ter alguém pertencente a um grupo rival tão intimamente 

envolvido e inserido tão próximo dos processos de construção do trabalho é sempre algo 

encarado com bastante desconfiança pelos participantes de quadrilha junina competitiva na 

cidade de Sobral. Essa distância, na interpretação dos quadrilheiros, tem a função de preservar 

as singularidades do que será apresentado no concurso junino, evitando qualquer tipo de ação 

que porventura vise boicotar a produção construída ao longo dos meses de preparação, além 

preservar os segredos e impedir que alguém copie o que foi criado.  

 Mas é preciso não esquecer que, mesmo com essa alteração de perspectiva, nem todos 

encararam a quadrilha como uma concorrente logo de início. Esse período de transição, 

enquanto passagem pragmática representada pela mudança do tipo de apresentação, dos 

eventos e intensificação da concorrência que a quadrilha assumiu já foi explanado. Mas cabe 

ressaltar que ele não se limitou apenas a essa fase, depois dela a quadrilha precisou vencer aos 

poucos o estigma de ter sido uma quadrilha infantil agora disputando entre as grandes do 

cenário junino competitivo de Sobral. Contraditoriamente, mesmo enxergando a Estrela do 

Luar como um grupo promissor, alguns também tendiam a diminuir as capacidades da 

quadrilha dentro da disputa com quadrilhas juninas adultas e consolidadas.  

 Como o próprio Valdemir, coordenador do grupo, já apontou nos trechos destacados 

de sua fala aqui, adentrar o espaço simbólico da competição adulta no festival de Sobral não 

significou de início uma alteração significativa do público abarcado pela Estrela do Luar, que 

permaneceu trabalhando durante alguns anos com pessoas muito jovens. É fato que aos 

poucos as crianças foram deixando o grupo, por conta de suas transformações e mudanças de 

objetivo, mas o público permaneceu sendo de adolescentes até mais ou menos 2012, quando a 

quadrilha precisou parar, ficando de fora do São João de 2013. Somente ao retornar em 2014 

é que jovens de maior faixa etária e adultos passaram a integrar de modo mais intenso o 

conjunto de seu trabalho. Sobre essa parada, é preciso dizer que ela se deu por motivos 
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internos, ligados sobretudo às questões financeiras da quadrilha. Esta precisou se adequar 

muito rapidamente ao formato cobrado pelas quadrilhas competitivas adultas em Sobral, que 

exigiam uma dinâmica de preparação mais intensa e um investimento financeiro mais alto. Os 

quatro primeiros anos dessa mudança foram difíceis, mas 2012 – em especial – pareceu mais 

desgastante para a equipe de coordenação. Para se manter no pódio do festival municipal, 

dentro de uma realidade a cada ano mais competitiva, dispondo de poucos recursos, o grupo 

precisou multiplicar esforços, esperando com isso obter uma posição melhor que a do ano 

anterior, quando havia terminado na terceira colocação do municipal, mais baixa do que a 

anterior – quando havia sido vice-campeã. Entretanto, tudo que a quadrilha conseguiu em 

2012 foi o troféu de quarto lugar. 

 Esse resultado pareceu ter sido um grande baque para os dirigentes da quadrilha, que 

haviam se desgastado muito durante o processo de montagem daquele ano. Para além disso, a 

preparação para aquele São João foi marcado por alguns conflitos que resultaram na saída de 

algumas pessoas veteranas do grupo, que terminaram indo compor o quadro de outros grupos 

mais consolidados à época. Houve participante antigo que também saiu por outros motivos, 

como casamento e filhos. A soma desses fatores à frágil situação financeira fez com que o 

grupo enfraquecesse e saísse da linha de ascensão que vinha seguindo desde que adentrara na 

disputa adulta. A interrupção dos trabalhos foi inevitável, pois as circunstâncias apontavam a 

necessidade de um replanejamento de estratégias, para que a sobrevivência do grupo se 

tornasse mais viável. Lembro que na reunião em que essa decisão foi anunciada houve uma 

grande comoção. A presidente, assim como a maior parte dos presentes no momento, foi aos 

prantos. Muitos diziam palavras de consolo, enquanto choravam e expressavam também a 

tristeza por essa pausa no curso dos trabalhos. Mas a decisão de retomá-los em um futuro 

breve também se estabeleceu como uma certeza, o que proporcionou uma sensação de 

conforto. Para além das questões expostas, pesava também uma percepção acerca da 

imaturidade de muitos, que traziam consigo muitas características herdadas do período em 

que a quadrilha ainda era infantil, dentre as quais a que mais pesava era a dificuldade de parte 

das pessoas em incorporar plenamente à diversão o sentimento de competidor profissional, ou 

seja: aquele que se prepara arduamente com a clara e sistematizada finalidade de vencer 

concorrentes e ganhar prêmios, tal como um atleta. Essa já era uma realidade em Sobral e 

permanecer no cenário junino competitivo da cidade implicava assumir integralmente essa 

postura.          
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 Nesse sentido, é válido dizer que, mesmo participando como concorrente da mostra 

junina adulta de Sobral, e já sendo a competição um interesse antigo dos participantes, o 

modo como a realidade dos festejos juninos era vivenciada pelos membros da quadrilha ainda 

era, em certa medida, distinta da forma como a maioria dos grupos juninos competitivos mais 

experientes no festival a encaravam. A seriedade da disputa adulta foi algo que só se 

consolidou aos poucos, no decorrer dos anos, tendo dividido um maior espaço com outros 

interesses vistos como essenciais por parte dos membros. Denys, que chegou na Estrela do 

Luar em 2009 por uma curiosidade em saber como seria fazer parte de uma quadrilha que 

competia em festival, narra brevemente essa nova fase do grupo, que ainda se iniciava: 

2009, naquela época, a gente realmente ainda não tinha aquela noção de 

competição grande. A gente estava ali mais pra se divertir e tal... E eu 

lembro que quando eu cheguei no grupo todo mundo me recepcionou muito 

bem, deu boas vindas e tal, “de onde é que você é, de onde é que você vem”, 

e eu acho que isso que me fez ficar na quadrilha, no Estrela, essa 

receptividade das pessoas, de abraçar quem chega. (Denys, Sobral, março 

de 2017). 

 Ao falar sobre sua sensação quando chegou ao grupo e contar um pouco da sua 

história dentro dele, Denys complementa, discorrendo melhor sobre as experiências vividas 

nesse período e as alterações que foi vivenciando no interior da quadrilha ao longo de seus 

anos de participação em tal ambiente:  

[...] o mundo junino cresceu. Hoje em dia tudo se transformou naquele 

espetáculo. Antigamente era aquela brincadeira sadia. Aliás, sadia não, era 

aquela brincadeira sem disputa, estávamos ali pra se divertir, e hoje também 

a gente entra em quadra pra se divertir, mas com uma responsabilidade 

maior de uma competição grande. (Denys, Sobral, março de 2017). 

 De algum modo, essa fala nos faz pensar que, mesmo vivendo essa mudança, a 

competição não era plenamente entendida enquanto tal. Obviamente que ela não era negada 

em sua essência, tendo sempre sido valorizada pela quadrilha. Mas, segundo meu interlocutor, 

a ideia de diversão predominava como uma espécie de objetivo preponderante, sendo a 

própria disputa percebida como uma variante ou mesmo um instrumento para se acessar o 

sentimento de prazer advindo da diversão. A quadrilha, em geral, tinha consciência de que 

estava iniciando sua vida dentro daquele universo e, talvez por esse motivo, ainda não 

conseguia se cobrar muito em relação à conquista do topo do pódio do festival de quadrilhas 

promovido pela prefeitura de Sobral, ainda visto como o principal evento para o qual se 

preparava. Isso contribuía para que a responsabilidade e o peso da disputa se tornassem 

equilibrados, até que o fatídico momento da interrupção dos trabalhos ocorresse, expondo a 
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necessidade de total alteração de perspectiva. As primeiras conquistas na categoria adulta são 

narradas por Denys com certa nostalgia e um tom de saudosismo: 

[...] Eu lembro que em 2009 a gente não passava do terceiro nem quarto 

lugar, aí 2010 foi quando a gente... Foi a estreia, eu acho... Eu nunca vou me 

esquecer dessa vitória... A nossa estreia em Santana, num festival lá, que foi 

o tema até “músicas”... E na estreia a gente foi, carregamos o primeiro lugar, 

foi a conquista que eu nunca vou esquecer. Foi a minha primeira vitória com 

o Estrela, foi em 2010 no festival de Santana do Acaraú. (Denys, Sobral, 

março de 2017). 

 Quando a quadrilha Estrela do Luar percebeu que poderia obter conquistas maiores, 

parece definitivamente ter incorporado a postura competitiva não apenas como um ingrediente 

a mais para a diversão e o prazer de seus participantes, mas também com uma intenção dotada 

de seriedade, que aos poucos foi se tornando uma de suas principais finalidades. Esta 

seriedade aparecia no trabalho apenas no sentido de compor uma produção artística 

apresentável, que estivesse no nível de competir com grupos consolidados, sem que ficasse 

devendo algo a estes. Quando o grupo consegue se consolidar como uma das quatro favoritas 

do concurso junino de Sobral em 2009, o que foi decodificado pelos participantes como algo 

bastante grande à época, ainda que isso representasse apenas a quarta colocação, percebeu-se 

que se poderia ir ainda mais longe. A partir dessa época o grupo não mais se contentou em 

encerrar suas atividades tendo dançado somente no evento competitivo realizado pela 

prefeitura de seu município. Foi então que iniciou viagens objetivando participar de eventos 

juninos realizados em outras cidades localizadas na região do norte cearense, onde Sobral está 

situada, seguindo os passos de outras quadrilhas da própria cidade. Denys fala sobre a 

trajetória da Estrela do Luar desde que passou a integrar o grupo: 

[...] A maior mudança que eu vejo, que o Estrela teve de 2009 até agora 

2017, foi no nome, porque hoje em dia a gente tem uma responsabilidade 

maior de levar o nome do Estrela, que está assim altamente conhecido. 

Quando a gente vai em algum lugar a galera fica querendo ver e tal. E eu 

acho que é isso, a mudança maior foi do nome, passou de ser a quadrilha 

infantil, com éramos conhecidos, pra quadrilha competitiva. (Denys, Sobral, 

março de 2017) 

 Assumir-se como uma grande quadrilha, como faz Denys ao falar de seu grupo junino, 

consiste também em extrapolar fronteiras, tornar as competições juninas realizadas fora do 

território do próprio município uma coisa não apenas desejável, mas cotidiana durante o 

período junino. Esse foi o caminho de muitas quadrilhas juninas de Sobral desde meados dos 

anos 2000, que passaram a não mais se limitar apenas ao festival municipal da cidade, 

fazendo deste apenas mais um evento dentro de um grande circuito em toda a região do estado 
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em que o município se situa – e em outras também.  A busca pelo primeiro lugar de Sobral 

passou a dividir espaço com a disputa por se transformar na melhor quadrilha da região norte 

do Ceará, ou mesmo pela conquista de títulos estaduais. Essa conquista passa diretamente 

pelo acúmulo de vitórias em diferentes festivais em distintas cidades, fazendo com que os 

participantes do meio junino elevem os trabalhos vencedores ao patamar de referências para 

os demais. Nesse sentido, quanto mais conhecida se torna uma quadrilha, quanto mais ela 

conquista prêmios, mais a sua vontade percorrer novos territórios aumenta e mais a sua 

responsabilidade se eleva, uma vez que seu público de espectadores e admiradores se 

multiplica em distintos lugares. 

 A partir do ano de 2014 há uma mudança substancial no trabalho da quadrilha Estrela 

do Luar. Apesar de já realizar apresentações em festivais de outras cidades, até 2012, o grupo 

ainda enfrentava algumas dificuldades para ser plenamente aceito nesse circuito. Primeiro 

porque até então seu foco ainda estava muito centrado no festival de Sobral, o que impedia 

bastante a divulgação do nome da quadrilha para além das fronteiras do município. As 

apresentações em outras cidades, em geral, só ocorriam quando havia um convite direto dos 

organizadores de tais festivais à coordenação do grupo. Na maior parte das vezes, havia uma 

dificuldade – que tende a ser frequente com grupos poucos conhecidos – em acessar esses 

eventos, quando os grupos de nome mais consolidado eram priorizados nas listas de inscrição. 

Além disso, a quadrilha só começou realmente a se interessar por festivais vinculados à 

FEQUAJUCE em 2010, quando se filiou pela primeira vez à federação. Ainda assim, como 

tinha muita dificuldade financeira e poucos apoios, o transporte até esses eventos se fazia 

inviável, diminuindo significativamente a possibilidade de dançar em muitos festivais. 

 Em 2012, como já citado neste texto, após uma quarta colocação na final festival 

municipal de Sobral, que nessa época era dividido em etapas, sendo uma delas classificatória, 

a quadrilha decidiu por parar suas atividades. Precisava entrar definitivamente no circuito de 

festivais competitivos de sua região, necessitando para isso de uma reestruturação e uma 

mudança de pensamentos. Em 2013, os participantes da quadrilha – entre dançarinos e 

coordenadores – estiveram divididos em grupos diferentes. Dalila, Valdemir e eu – 

coordenadores mais antigos do grupo – recebemos na época um convite para participar da 

quadrilha Paixão do Sertão do distrito de Jaibaras, localizado na zona rural de Sobral. Muitos 

dançarinos da Estrela nos acompanharam nessa empreitada. Um dos nossos objetivos era 

exatamente conservar o laço entre as pessoas, para que estas pudessem estar conosco no ano 

seguinte, sem que tivéssemos grandes responsabilidades burocráticas de diretoria. Nossa 
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contribuição na quadrilha de lá era algo menos compromissado nesse sentido, uma espécie de 

assessoria. Como a coordenação do referido grupo possuía maior apoio e aporte financeiro, 

ele viajou bastante pela região do norte cearense, o que aumentou mais o nosso desejo de 

retornar com a Estrela do Luar no ano seguinte. Mas algumas pessoas, como citei, não nos 

acompanharam. Estas preferiram ter experiências em outros grupos e, por isso, parecem ter 

sentido mais falta da Estrela. Uma delas foi Denys, que também narra esse processo, no 

trecho do diálogo destacado a seguir:   

Denys: Quando eu recebi a notícia que a quadrilha não ia sair eu parei assim 

no tempo: “e agora? Como é que vai ser meu mundo quadrilheiro?”. Porque 

eu não me via e nem me vejo dançando em outro grupo. Eu acho que quando 

você ama uma quadrilha, você só se vê nela. Então foi: “onde é que eu vou 

dançar? Como é que eu vou me acostumar em outro lugar, com o nome de 

outra quadrilha?”. Então, o meu amor pelo São João falou mais alto, e aí eu 

decidi ir pra outro grupo, onde também fui muito bem recebido, mas é 

aquela coisa: nunca é como você estar em casa. Foi um ano de São João bom 

porque eu dancei, eu me diverti, mas que teria sido melhor se fosse com a 

minha Estrela. Então é isso, São João sem a Estrela, pra mim, é São João 

diversão, mas não é aquele São João glorioso.  

Thiago: Por quê? 

Denys: Porque eu acho que quando você faz tudo por amor as coisas se 

tornam bem melhores, e assim: existe o amor pelo São João e existe o amor 

pela sua quadrilha. E quando você sente as mesmas coisas em uma só tudo 

se torna melhor, ou seja: eu tenho um amor pelo São João e tenho um amor 

pela Estrela do Luar, e juntando os dois é um amor altamente infinito. E isso 

é o diferencial, porque muita gente dança em quadrilha por amor ao São 

João, não pelo amor ao grupo. Pra mim, essa é a diferença. (Denys, Sobral, 

março de 2017). 

 O fato da Estrela do Luar ter se retirado da cena quadrilheira durante o ano de 2013 

suscitou uma série de sentimentos em seus participantes. A fala de Denys se mostra 

reveladora dessa realidade, quando este aponta inclusive uma divisão de sentimentos: amor 

pelo São João e amor pelo seu grupo. Talvez seja nesse sentimento que independe do grupo 

de que se participa, dedicado ao São João, que resida o sentido do ser quadrilheiro, percebido 

enquanto ator social – o que já foi abordado em outra parte deste trabalho. Aliás, essa fala de 

Denys consegue descortinar muitas características subjetivas desse personagem tão 

característico do mundo junino competitivo. Todos sentiram muito pela parada do grupo, mas 

ninguém parou com o grupo. Naquele ano cada um seguiu um rumo, cada um buscou um 

modo de conceder sentido àquela ausência da quadrilha de que faziam parte e amavam. É 

provável que o amor pelo São João tenha falado mais alto que o amor pela quadrilha. Tanto é 

que a maioria voltou no ano seguinte, mas outros seguiram as distintas trilhas que já haviam 

começado a percorrer. 



 

243 

 

 Em 2014 a Estrela do Luar voltou ao São João revigorada e disposta realizar uma 

trajetória distinta da que vivera até então. Recordo-me que fora um ano bastante difícil, pois o 

retorno também significava iniciar tudo praticamente do zero. Foi a primeira vez que a 

quadrilha se abriu às ideias de pessoas até então externas ao grupo. Durante o período, dois 

coreógrafos – em momentos diferentes – foram contratados para somarem suas ideias às dos 

membros da quadrilha, o que resultou em um trabalho artístico bastante inovador. 2014 

marcou também a primeira vez que a Estrela do Luar conseguiu ser contemplada com um 

incentivo público do governo do Ceará, através do já citado edital Ceará Junino50 – o que já 

ocorreu no final da preparação para o São João daquele ano, concedendo um novo gás ao 

trabalho da quadrilha. Apesar das dificuldades, a quadrilha se destacou muito no circuito de 

festivais juninos da zona norte cearense, ganhando um título de primeiro lugar já na sua 

estreia. Esse campeonato marcou o início de uma temporada vitoriosa para o grupo, que pelas 

conquistas e constante permanência no pódio terminou consagrado pelo público como um dos 

principais nomes do meio quadrilheiro de Sobral e região. Claudia Roberta, participante da 

Estrela do Luar desde 2011 e noiva até 2016, fala sobre essa fase: 

Foi um momento muito importante na quadrilha, quando a gente começou a se 

esforçar mais, o grupo estava visivelmente melhor, a gente viu que tinha evoluído 

muito, mas foi assim uma surpresa, porque apesar de todo o trabalho que a gente 

tem, a gente às vezes se sente um pouco inseguro, quando vê outros grupos maiores 

e “melhores”, talvez... E aí às vezes a gente se subestima um pouco. E por isso, por 

saber que tinha tanta gente boa, tanta quadrilha boa, a gente procurou melhorar. 

(Claudia Roberta, Sobral, março de 2017). 

 É praticamente uma unanimidade entre as pessoas que constituem a quadrilha Estrela 

do Luar atualmente achar que 2014 marcou uma nova e definitiva fase do grupo no São João 

de Sobral e do Ceará. Ganhar um constante reconhecimento fora de sua cidade – até então 

algo praticamente inédito na história da Estrela – foi considerado o alcance de metas materiais 

e simbólicas para todos que constituíam a quadrilha. Essa realidade persistiu. Em 2015, a 

Estrela do Luar não obteve tantos primeiros lugares quanto no ano anterior, mas também 

viajou muito pelo Ceará e seu nome entre as três melhores colocadas nos diferentes festivais 

também foi bastante recorrente. 2016 parece ter consagrado definitivamente a quadrilha em 

sua região, quando exibiu uma proposta artística inventiva, marcada por uma performance que 

tendia a mexer com os sentimentos do público. Ao final da apresentação, a noiva se jogava de 

                                                             
50 O edital Ceará Junino apoia projetos e ações, de todo o Ceará, que têm por objetivo identificar, difundir e 

estimular as tradições regionais cearenses voltadas para os festejos juninos do Estado. Com o edital, o Governo 

do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, investe no fomento a grupos juninos, festivais regionais e para a 

realização do Campeonato Estadual dos festejos do Ceará Junino. Fonte: http://editais.cultura.ce.gov.br/xix-

edital-ceara-junino-2017/ 
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uma estrutura de aproximadamente cinco metros de altura, nos braços dos cavalheiros, 

quando reaparecia em seguida, erguida pela quadrilha, levando a plateia ao êxtase. O conjunto 

do trabalho levou a quadrilha a obter a quinta colocação no Concurso Estadual de Quadrilhas 

Juninas, promovido pela FEQUAJUCE. Essa percepção de evolução no trabalho do grupo 

aparece também na fala de pessoas exteriores a ele, como demonstra Vicente, articulador 

vinculado há alguns anos à pasta da cultura do município de Sobral. Sobre as mudanças 

observáveis da quadrilha, ele aponta: 

A confecção do cenário, propriamente dito, não é uma coisa de amador. É 

coisa de profissional. A busca de fazer o passo certo, na hora certa, o que 

você está dançando estar sendo expresso através dos cenário montados e ao 

mesmo tempo da expressão, digamos assim, visual... Não é uma questão só 

de vontade, é uma questão de buscar, digamos assim, um capricho, uma 

perfeição. Então, essa evolução – é por isso que eu digo – não é uma 

evolução simplesmente profissional, mas é uma evolução também de 

consciência, dos participantes refletirem sobre a importância de agir 

grupalmente, no sentido de buscar atingir objetivos: “Se é competição, 

vamos competir”... Mas pra competir não é simplesmente competir, tem que 

ter a harmonia entre aquilo que a gente chama de etapas da organização 

desse grupo. Vocês têm uma comunidade que é uma riqueza de expressão 

cultural, que é o bairro Dom Expedito, vocês têm uma população que vai 

aplaudir vocês no dia das apresentações, e isso não é uma coisa que vai de 

graça: a gente conquista. E vocês estão nesse processo de conquista, no 

sentido da consciência de vocês mesmos e da comunidade de um modo 

geral. Vocês não estão apenas preocupados com o resultado monetário. 

Vocês estão preocupados em apresentar um trabalho. Isso aí é notório. Se 

você for fazer uma pesquisa fotográfca, de vídeo, etc., você vai encontrar 

isso aí: o que vocês eram há 10 anos atrás e o que vocês são nos últimos três 

anos. (Vicente, funcionário da pasta de cultura do município de Sobral, 

março de 2017). 

 Em 2017, a Estrela do Luar mais uma vez realizou uma temporada vitoriosa, 

conquistando vários primeiros lugares. Um dos títulos regionais mais importantes – Etapa 

Ceará Junino do Sertão de Sobral, evento realizado em todas as regiões do Ceará, vinculado 

ao governo do estado – foi conquistado pela quadrilha, levando os participantes a comemorar 

por vários dias a vitória inédita. O grupo venceu ainda o Concurso Estadual de Quadrilhas 

SESC Ativo, promovido pelo SESC do Ceará em parceria com a FEJUC (Federação dos 

Eventos Juninos e Culturais). Considerado um concurso importante a nível de estado, por 

congregar algumas das melhores quadrilhas de cada região do Ceará, a vitória no evento 

parece ter consagrado definitivamente a Estrela do Luar como uma grande quadrilha do 

estado. Parece fato que a história recente da quadrilha, em comparação aos seus primeiros 

anos, demonstra um avanço em relação às conquistas dentro da realidade junina competitiva 

do Ceará, mas marca principalmente uma transição entre polos e perspectivas diversas, que 
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vão desde a brincadeira junina até a profissionalização dentro da disputa. Essa trajetória, que 

conta a história de um grupo junino específico, é bastante ilustrativa da realidade de boa parte 

das quadrilhas competitivas de Sobral e até do estado. Vale a pena prestar atenção nela, nos 

aspectos e alterações de perspectivas que sugerem a partir, sobretudo, dos discursos que são 

construídos dentro desse meio. 

 

5.5 Reflexões e análises sobre os discursos quadrilheiros em Sobral e no Ceará 
 

 Pensar o contexto quadrilheiro de Sobral e do Ceará como uma arena formada por uma 

série de elementos diferentes, que se encontram para estruturar um conjunto social que possui 

suas características específicas – embora em constante movimento de contato com o contexto 

maior que abarca, direta ou indiretamente, essa realidade –, só se tornou um exercício possível 

aqui por uma razão. Essa bricolagem de elementos sociais e simbólicos, enquanto percepção 

analítica, resultou de uma experiência. Esta, por sua vez, foi somada a outras, que se 

misturaram na interação cotidiana de inserção no universo competitivo das quadrilhas juninas 

de Sobral; e que puderam ser organizadas discursivamente na experiência foco deste 

momento: a conversa registrada e as vivências etnográficas. E cada uma das experiências em 

questão foi precedida por inúmeras outras, todas elas fortemente influenciadas por um 

contexto. 

 Muitas das expressões acionadas, manifestadas ao longo do texto, nos dão conta de 

que a quadrilha junina em Sobral é uma manifestação de bairro, que possui um público muito 

delimitado, sendo este predominantemente composto por moradores das camadas territoriais 

menos abastadas do ponto de vista socioeconômico – ainda que possa haver exceções. Este 

elemento, que aparece logo nas primeiras manifestações discursivas expostas neste capítulo, 

torna-se ainda mais incisivo quando – mais na frente – entra em cena, ainda nas falas 

destacadas, uma diferenciação entre as quadrilhas do interior – do que Sobral aparece como 

exemplo mais recorrente – e as da capital cearense. Como resultado disso, evidentemente, os 

membros desses diferentes grupos juninos aparecem em campos gerais também distintos, que 

estão marcados por uma gama de oposições, que variam desde investimentos financeiros, 

passando por estilos, até chegar em um embate que também dá conta de uma busca por 

afirmação simbólica, onde o interior – pelo menos a partir dos enfoques destacados – estaria 

historicamente em desvantagem.      
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 Muitos termos que reforçam essa diferença são trazidos à tona nessa discussão. As 

quadrilhas do interior são exemplificadas nas falas como portadoras da marca de uma 

determinada tradição, muito embora esteja claro um intenso processo de modificação em suas 

composições. Já as da capital são citadas como mais aptas a assimilar – sem grandes prejuízos 

– um modelo mais transformado, apontado como estilizado. Não aparece de modo explícito, 

mas essa oposição pragmática, que expõe os grupos pertencentes a territórios diferentes 

dentro do estado à lugares sociais distintos, também parece dar conta de uma divisão 

simbólica. Embora na extensão do próprio interior os dois termos sejam empregados para 

caracterizar quadrilhas juninas dentro desse mesmo território, eles também aparecem dentro 

dos enquadres expressos nas falas como marcas intensas de diferenciação entre dois grupos: 

um formado pelas quadrilhas interioranas e outro pelas quadrilhas de Fortaleza e região 

metropolitana. 

 Mesmo com uma pluralidade de estilos imperante na capital cearense, os grupos 

juninos desse espaço parecem ser – dentro do discurso – mais autorizados simbolicamente a 

construírem trabalhos grandiosos, do ponto de vista da quantidade de pessoas articuladas, dos 

grandes aparatos cênicos e dos figurinos luxuosos – por exemplo. Por outro lado, mesmo que 

existam gradações na utilização desses aspectos entre as quadrilhas do interior – fazendo delas 

mais ou menos estilizadas, como alguns interlocutores citam –, dentro de uma visão macro 

sobre a realidade do movimento junino cearense, elas devem se aproximar mais do que se 

costuma classificar como tradicional, caracterizado por uma estética menos luxuosa. A 

adoção dessa postura, pelo que indicam muitas das expressões dos discursos, parece ser 

decodificada como independência e originalidade em relação aos grupos mais conhecidos da 

capital, que possuem maior experiência dentro do movimento quadrilheiro competitivo 

organizado no estado.  

 Cabe, entretanto, como as próprias experiências narradas sugerem, não naturalizar 

essas expressões quando transformadas em objeto de análise. Tais categorias assumem 

diferentes significados a partir do lugar de fala. Quem é de Sobral, por exemplo, tem um 

modo próprio de olhar para elas, que certamente difere daquele adotado pela maior parte dos 

quadrilheiros de Fortaleza. Por sua vez, as pessoas que não fazem parte do universo 

quadrilheiro possuem outro modo de encarar essas definições, o que corrobora ainda mais a 

percepção de que os termos aqui abordados estão fortemente expostos à fluidez interpretativa, 

pois o acionamento deles advém de referenciais distintos. Mas essa é outra história, que 

merece uma melhor explanação em outra oportunidade. Por ora, nos concentremos no 
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movimento discursivo dessas categorias a partir dessa relação, ao mesmo tempo, tensa e 

complementar entre quadrilhas do interior e quadrilhas da capital, já que parte de uma divisão 

manifestada pelos próprios interlocutores.  

 O enfoque dos quadrilheiros, sobretudo de Lígia, nos termos aqui expostos é 

interessante porque varia conforme a narrativa se desloca entre os lugares contextuais. Basta 

observarmos, por exemplo, que quando a citada interlocutora fala, em determinados 

momentos, sobre a transformação das quadrilhas juninas de Sobral – influenciadas pelo 

contato com pessoas de fora e pela experiência de grupos já inseridos nos circuitos 

competitivos ligados à FEQUAJUCE e demais entidades do segmento no Ceará –, também se 

remete a tal transformação como adoção de aspectos mais estilizados. Mais à frente, afirma o 

foco dos grupos juninos sobralenses na tradição, apesar de terem, com o tempo, procurado 

parecer mais com a capital. Os termos são utilizados em momentos diferentes, a partir de 

enquadres e enfoques distintos, como conteúdos sublinhados de modos variáveis dependendo 

do contexto enfocado na narrativa. Discorrendo sobre enquadres psicológicos, ao teorizar 

sobre brincadeira e fantasia, Gregory Bateson faz uma analogia entre eles e a função da 

moldura de um determinado conteúdo artístico ou decorativo. Segundo ele: 

O enquadre da gravura sinaliza ao observador que este não deve usar o 

mesmo tipo de raciocínio ao interpretar a gravura que poderia usar ao 

interpretar o papel de parede fora da moldura. Ou, em termos de analogia 

derivada da teoria dos conjuntos, as mensagens encerradas dentro da linha 

imaginária são definidas como membros de uma classe em virtude de 

compartilharem premissas comuns ou de serem mutuamente relevantes. O 

próprio enquadre torna-se, então, parte do sistema de premissas. No caso do 

enquadre de brincadeira, o próprio enquadre está envolvido na avaliação das 

mensagens nele contidas. Em outros casos, o enquadre é apenas um auxiliar 

no trabalho cognitivo de entender as mensagens nele contidas, servindo de 

lembrete ao pensador que estas mensagens são mutuamente relevantes e que 

as mensagens do lado de fora do enquadre podem ser ignoradas. 

(BATESON, p.43-44, 2000).     

 O discurso sobre a transformação das quadrilhas juninas de Sobral, ao lado dos que 

tendem a opor simbolicamente interior e capital, deslocam os temos tradicional e estilizado 

dentro do campo de interesses da narrativa, levando-nos a crer que tais categorias possuem 

significações contextualmente distintas; elas diferem a partir do campo de observação, não 

sendo a mesma coisa dentro de um campo micro e em um contexto macro. Entretanto, como 

eu e meus interlocutores, dentro desse sistema maior chamado movimento quadrilheiro 

competitivo do Ceará, nos situamos dentro dos dois campos – local e geral –, algumas 
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categorias êmicas pertencentes a esse contexto, cujos significados tendem a flutuar conforme 

o local de fala que se assume momentaneamente, são emitidas a partir de distintos enquadres.   

 É interessante destacar que o que Bateson chama de enquadre psicológico é por ele 

descrito como algo diretamente ligado ao que classifica como premissas, algo que impacta 

diretamente no formato e características de tal enquadre. De acordo com o autor, a palavra 

premissa denota “[...] a dependência de uma ideia ou mensagem em relação a outra, uso 

comparável à relação de dependência usada em Lógica quando se diz que a proposição P é 

uma premissa de Q.” (BATESON, 2000, p.42). Nesse caso, quando minha interlocutora Lígia, 

por exemplo, diz que participou de uma determinada quadrilha junina em Sobral que passou 

por um período de transição, saindo de um modelo mais tradicional para outro mais estilizado, 

está se referindo a algo diferente de quando afirma que as quadrilhas do interior são 

tradicionais em relação às da capital. No primeiro caso, ao estruturar e trazer à tona tal 

enquadre, sua intenção é expor a história da própria realidade das quadrilhas competitivas em 

Sobral a partir da história de um grupo específico pelo qual passou, o que concede às 

categorias aqui enfocadas um determinado significado, posto que neste contexto elas 

dependem de uma relação anterior com experiências e significações próprias de uma realidade 

desenhada localmente. No caso da relação das quadrilhas de Sobral – e demais localidades do 

interior cearense – com os grupos da capital do estado, as premissas que operam os sentidos 

atribuídos pelos interlocutores à tradição e estilo estão condicionadas por outros aspectos 

conjunturais, que embora também dialoguem diretamente com as transformações das 

quadrilhas de Sobral, extrapolam esses limites. 

 Para além dessas questões pontuais, não se pode esquecer que a narrativa construída a 

partir do que as falas destacadas indicam aponta para um movimento estrutural em nível 

micro que certamente representa, em menor escala, a estrutura mais ampla. O que ocorreu 

com as quadrilhas juninas competitivas de Sobral é revelador de aspectos mais gerais. O que 

os discursos e observações etnográficas contam dá conta de uma transformação dos grupos 

juninos enquanto manifestação da chamada cultura popular, uma vez que passaram a estar 

inseridos em uma lógica que articula políticas de entretenimento público, fomento às práticas 

culturais típicas e uma progressiva profissionalização. 

  As falas que contam a história da quadrilha Estrela do Luar – que é uma quadrilha de 

Sobral, portanto do interior –, por exemplo, quando articuladas, conseguem desenhar uma 

percepção sobre a trajetória de um grupo com poucas pretensões, mas que, com o passar dos 
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anos, alarga suas intenções dentro do cenário junino de sua cidade, extrapolado seus limites. 

Apesar das especificidades – como o fato desta quadrilha, diferente das demais, ter começado 

sua trajetória com o público infantil –, a realidade da Estrela é ilustrativa de um processo pelo 

qual a maioria dos grupos juninos inseridos na lógica dos concursos juninos passou, narrada 

de modo mais próximo (desde dentro) -  o que se tenta corroborar com a narrativa etnográfica 

que se segue sobre os processos do grupo durante o São João 2017. A fase escolar, a 

intensificação da relação com os moradores do bairro a que pertence, as primeiras 

participações em festivais, bem como a definitiva inserção em um circuito competitivo mais 

abrangente, surgem enquanto discurso dentro de experiências estruturadas em um campo 

micro. Entretanto, uma vez que essa realidade condensa uma série de experiências que 

articulam esse contexto menor com um conjunto social maior, acaba por denotar significados 

constituídos coletivamente, extrapolando os limites grupais. 

 O processo de intersubjetividade, nesse contexto, atua poderosamente, uma vez que – 

mais do que em qualquer outra parte do texto –, eu me coloco intensamente na construção 

sistematizada do discurso geral que compõe o trabalho. Como participante da quadrilha 

Estrela do Luar, que vivenciou parte significativa do que se encontra expresso nas falas, meu 

papel acaba não sendo apenas o de promover uma costura entre as distintas narrativas, mas 

também – e sobretudo – o de expressar mais uma visão, em meio às demais, sobre a trajetória 

e a vivência atual desse grupo. Se por um lado aquilo que escrevo termina por ser um 

mecanismo organizador e sistematizador das diferentes falas e ações, por outro, o meu 

discurso se entrelaça com as expressões dos demais atores sociais elencados na estruturação 

do texto, o que acaba fluindo também por causa de um compartilhamento de ideias e 

experiências.  

 É preciso que se diga, porém, que essa intersubjetividade só conseguiu ser organizada 

minimamente na escrita. No entanto, ela certamente começou antes disso, no próprio ato das 

conversas que tive com os interlocutores e no exercício da observação participante. Primeiro 

porque alguns temas só surgiram na própria experiência da entrevista, segundo por que muitas 

dessas questões só conseguiram ser suscitadas por experiências anteriores, que se não foram 

partilhadas por mim e os atores entrevistados mais intimamente, o foram indiretamente por 

causa da inserção de ambos no contexto que se expressa como objeto das falas e opiniões. 

Não por acaso optei, em determinados momentos, por destacar trechos do diálogo, ao invés de 

isolar a fala do interlocutor no corpo da narrativa total, pois senti a necessidade de trazer à 

superfície dos escritos a interação capaz de produzir os argumentos que sustentam o conteúdo 
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apresentado. Um exemplo disso é quando, em determinado trecho, indago minha interlocutora 

sobre quais teriam sido, na sua opinião, os motivos que levaram as quadrilhas de Sobral a 

saírem da cidade e percorrerem outros municípios do estado em busca de festivais 

competitivos. 

 Ao falar sobre os investimentos das quadrilhas – o que eu já conhecia e, por isso, quis 

provocar uma fala sobre temáticas ligadas a tal questão –, Lígia cita o progressivo aumento na 

estrutura dos trabalhos das quadrilhas como principal causa para a mudança de foco dos 

grupos juninos. Neste momento, questões que permeiam todo o universo competitivo das 

quadrilhas juninas do estado aparecem de modo incisivo. O aumento de proporção dos 

trabalhos das quadrilhas as fez, ainda que valorizando simbolicamente o festival local, buscar 

novas alternativas para exibição de suas montagens artísticas. Junto disso, a possibilidade 

financeira também aparece como agente motivador, uma vez que a probabilidade de conquista 

de premiações também aumenta. Isso, além de elevar o prestígio dos grupos imersos nessa 

realidade competitiva, inclusive dentro de Sobral, pôde contribuir para a viabilização de 

investimentos ainda maiores nos trabalhos de determinados grupos, que já se mostravam 

grandiosos para os padrões do evento junino realizado anualmente pelo município. A adoção 

dos padrões do movimento organizado de quadrilhas competitivas no estado, materializados 

por entidades como a FEQUAJUCE, foi inevitável; e essa lógica tende a levar os grupos a 

uma busca que profissionaliza os processos de produção das quadrilhas juninas.       

  O nível de significados que se ligam à sensação de satisfação por estar no universo 

junino, ao que se pode notar nas expressões, preserva algo que sempre está imerso na 

dimensão individual. Entretanto, a narrativa também demonstra uma alteração progressiva da 

fala quando estruturada nessa dimensão. Ainda na época em que o festival era composto por 

quadrilhas mais simples, fossem de bairro ou de escolas, as motivações para as pessoas 

fazerem parte dessa manifestação pareciam mais ligadas a aspectos familiares, por exemplo. 

Dançar quadrilha para os pais e os amigos verem é algo que aparece, direta ou 

indiretamente, enquanto expressão a respeito desse período inicial do festival de quadrilhas 

municipal. A valorização de aspectos como esse, apesar de não desaparecer, passa a dividir 

espaço com outras questões, como o orgulho de representar Sobral em outros lugares. Há 

uma mudança de perspectiva; entretanto, de certo modo, essa nova motivação parece 

representar uma espécie de ampliação da anterior, quando a família – ou o bairro – enquanto 

grupo representado pelo indivíduo que dança quadrilha se converte no próprio município, 

agora dentro de um campo maior. 
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 Essa alteração representa um fenômeno social interessante, que aponta a saída dos 

grupos da realidade de Sobral e a consequente inclusão destes em um circuito estadual. 

Representar a cultura junina do município em outros territórios significa uma espécie de 

mudança de status, quando as quadrilhas deixam de se limitar às realizações juninas da 

prefeitura para se tornarem parte de um conjunto maior. Isso, obviamente, ocorre 

acompanhado por uma série de ampliações nos trabalhos, que se tornam mais caros, mais 

sistematizados e estruturados – e também mais difíceis. 

 Se em um determinado momento, dentro dessa lógica da competição em Sobral, 

montar uma quadrilha só requeria a força de vontade de um grupo de pessoas, que poderiam 

ser dissidentes de outra quadrilha junina, como acontece em casos narrados pelos meus 

interlocutores, a situação agora mudou. Além dessa vontade, a disposição e o empenho para 

arrecadar recursos, fazer pesquisas, ensaiar e estruturar toda uma logística capaz de construir 

um trabalho que se torne competitivo também fora da realidade do município, se faz 

necessária. Isso porque agora o cenário se modificou, não sendo mais as quadrilhas juninas da 

cidade uma expressão local, mas também regional e estadual – dentro do recorte analisado. 

Uma vez que essa lógica se incorporou aos festejos juninos locais, direta ou indiretamente, 

acabou se tornando uma espécie de requisito simbólico para a sobrevivência dos grupos 

juninos competitivos. Os significados e símbolos locais das festas juninas na cidade, aos 

poucos, entraram dentro de uma perspectiva conjuntural maior, encarnada pela padronização 

dos grupos juninos a partir de estatutos e regulamentos compartilhados por indivíduos em 

todo o Ceará – que por sua vez, mesmo com suas especificidades, segue parâmetros que 

também imperam fora de seu território.  

 Ao apontarem para a transformação dos grupos juninos de Sobral, meus interlocutores 

dão conta da entrada deles dentro do conjunto simbólico discutido ao longo do presente 

trabalho, que aqui pode ser classificado como movimento quadrilheiro. A inserção nesse 

contexto também representou um aprendizado por parte dessas quadrilhas relativo a uma série 

de características essenciais para a compreensão atual da lógica dos festivais juninos que 

ocorrem nas diversas regiões do Ceará e fora dele. Antes desse momento – que não pode ser 

demarcado precisamente no tempo, pois se deu na forma de um processo contínuo –, o que se 

entendia por quadrilha na cidade dentro da realidade competitiva representada pelo festival 

municipal, possuía uma conotação. Após esse período, as ideias começaram a se modificar e a 

performance, no sentido empregado por Schechner (2013), passou a se construir com base em 

outro tipo de conhecimento já estabelecido, o das federações juninas. A perspectiva da 
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encorporação, também trabalhada por esse autor no intuito de compreender as práticas sociais 

como performativas, que dá conta das ações humanas enquanto produtos de um conhecimento 

contextualmente produzido, mostra-se instrumental para entender essa realidade. 

 Para Schechner, encorporar seria praticamente o mesmo que incorporar, no nível das 

expressões mais gerais – e também através do corpo –, um conjunto de aspectos capazes de 

caracterizar os personagens de um contexto social. Nesse sentido, os quadrilheiros de Sobral, 

que já possuíam em suas performances uma preocupação com a competição e a busca pela 

conquista de títulos, embora esta dividisse espaço com outras motivações, foram 

progressivamente inserindo em suas performances elementos advindos de uma cultura padrão, 

estruturada pelo movimento junino federado no estado. Nesse sentido, a busca por 

reconhecimento local se ampliou, tornando-se uma tentativa de conquistar espaço no cenário 

junino do Ceará. Foi assim, por exemplo, que as quadrilhas de Sobral e do interior cearense 

passaram a buscar, ao máximo, uma equiparação de seus trabalhos com aqueles produzidos na 

capital – que, como já apontado neste trabalho, incorporaram a lógica do movimento mais 

cedo. Isso aparece nas falas, quando as pessoas manifestam a necessidade que houve, a partir 

de um determinado momento, desses grupos afirmarem uma espécie de estilo próprio, mas – 

dentro de suas possibilidades – assumindo códigos estéticos, profissionais e organizacionais 

que os tornassem competitivos dentro desse espectro.   

 A expressão dos quadrilheiros aponta para a existência de uma realidade social 

simbólica, marcada pela vontade dos indivíduos por estarem envolvidos com a atmosfera 

social das quadrilhas juninas e os símbolos que a caracterizam enquanto movimento cultural, 

bem como pelo sentimento de rivalidade que parece imperar nesse âmbito dos festivais. Essa 

realidade produz comportamentos, anseios, desejos e interesses específicos, constituindo um 

sistema simbólico que extrapola uma experiência local. Tal sistema se compõe a partir de uma 

padronização, fruto de um determinado saber constituído no âmbito dos circuitos 

competitivos vinculados às federações juninas, bem como a partir dos estatutos e 

regulamentos estruturados com base em ações coletivas por elas coordenadas. Nesse bojo, 

como demonstram muitas falas destacadas, a própria ideia do que seria uma quadrilha junina 

termina negociada e transformada, concepção que teria chegado à cidade de Sobral a partir do 

contato com outras realidades vivenciadas por grupos juninos de outros municípios, tenha 

sido a partir da contratação de pessoas vindas desse universo ou mesmo da decisão de 

percorrer novos circuitos competitivos, além do festival de Sobral – ou mesmo das duas 

coisas, já que se ligam intimamente. Seja como for, tudo isso parece ter sido fruto de uma 
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sensível alteração na performance dos quadrilheiros juninos de Sobral, que passou a 

incorporar novos interesses, intenções e significados. 

O presente capítulo procurou se estruturar a partir da observação e análise de falas 

captadas em momentos específicos e formalizados. Cada uma delas, em sua integralidade, 

discorreu sobre questões amplas e gerais, mas foi a identificação de pontos comuns nas 

distintas conversas que me levou a construir a narrativa tal como ela se estrutura. Uma 

entrevista em especial, a de Lígia nascimento, me serviu de base durante toda a construção do 

texto. Sua realização, diferente das demais, obedeceu a um caráter mais geral, onde busquei 

aproveitar a sua experiência em distintos grupos juninos, recorrendo às demais para sustentar 

o que foi sendo expresso. A título de complementação, inseri ao final uma análise etnográfica 

sobre o processo vivenciado pela quadrilha Estrela do Luar durante a produção de seu 

trabalho para o São João de 2017, em uma tentativa de demonstrar melhor como esse 

processo é vivenciado hoje por uma quadrilha junina, para além dos discursos a seu respeito – 

mas também com o intuito de melhor fundamentá-los na prática. 

 

5.6 Disputas, tensões e competitividade: histórias sobre a travessia do grupo 

Estrela do Luar no São João de Sobral em 2017 
 

 No dia 1 de julho de 2017 a quadrilha Estrela do Luar participou do último dia de 

apresentações do São João de Sobral, como foi nomeada a vigésima edição do Festival de 

quadrilhas da cidade. No citado ano o evento ocorreu durante três dias, sendo os dois 

primeiros (29 e 30 de junho) dedicados à competição entre as 8 quadrilhas existentes no 

território do município. O último dia foi uma competição aberta, com quadrilhas externas à 

cidade. Entretanto, como acordado com os dirigentes dos grupos juninos, as duas primeiras 

colocadas do evento municipal também participaram dessa segunda etapa do festival 

representando os grupos sobralenses. 

 Esse momento, até por ser algo novo no formato da competição junina realizada pela 

prefeitura de Sobral, foi marcada por contratempos e tensões que se iniciaram ainda na fase 

municipal do concurso. A quadrilha Estrela do Luar e o grupo Luar do Sertão protagonizaram 

parte significativa dos acontecimentos que ocasionaram essa situação inesperada. 

 Os dois grupos fizeram sua apresentação na etapa municipal na quinta-feira, 29 de 

junho de 2017, e encenaram o maior embate da citada edição do evento. Muito antes do 
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festival, ao longo do período de preparação para o São João, as duas quadrilhas já 

demonstravam ser as que pareciam mais aptas a conquistar o título de campeã do concurso, 

pelo que vinham anunciando tanto nas redes sociais quanto nos ensaios abertos ao público que 

realizaram antes do período junino. Além disso, nos dois anos anteriores os grupos ficaram 

consecutivamente na primeira e na segunda colocação, protagonizando uma acirrada disputa 

pelo título, o que elevou a rivalidade entre os participantes de ambos.  

  Para se ter uma ideia dessa rivalidade, observou-se que a participação de membros da 

quadrilha Luar do Sertão nas festas e eventos arrecadativos da Estrela do Luar – e vice-versa 

– era mínima. Os participantes dos grupos praticamente não compareciam às realizações um 

do outro, embora alguns poucos rompessem essa barreira, fosse por relações de amizade ou 

cordialidade. Em geral, as festas promovidas pelas quadrilhas juninas ao longo do período 

preparatório para o São João consistem em espaços de sociabilidade para os quadrilheiros, 

onde as relações de rivalidade são relativizadas, transformando-se em ações de troca 

simbólica. Por questões de tempo e escolhas, não tive como realizar uma análise situacional 

pormenorizada dessas festas, mas elas costumam funcionar da seguinte maneira: quando a 

Estrela do Luar, por exemplo, promove uma festa, os participantes dos outros grupos vão. Em 

troca, os componentes da Estrela comparecem aos eventos promovidos por estes. Essa lógica 

parece funcionar como parte da política das relações estabelecidas nesse meio, tendo uma 

funcionalidade bastante evidente. Como a direção da Estrela do Luar começou a perceber um 

número reduzido de componentes da Luar do Sertão em seus eventos, passou a desconfiar que 

pudesse estar havendo um desencorajamento por parte da direção do citado grupo em relação 

ao comparecimento de seus membros nos eventos da Estrela. Desse modo, passou a também 

não encorajar a participação de seus brincantes nas realizações daquela quadrilha. Este é 

apenas um exemplo da tensa relação entre os grupos ao longo do período junino de 2017. 

 Como, em 2017, o festival municipal de quadrilhas de Sobral só ocorreu no final do 

mês de junho, os grupos já se encontravam em plena atividade junina, participando de outros 

eventos competitivos na região de Sobral. Esse período prévio também serviu para acirrar 

ainda mais a disputa entre os dois grupos. Vale ressaltar que mesmo as duas quadrilhas 

pertencendo a federações diferentes e, portanto, competindo em festivais distintos, os 

resultados obtidos por elas ao longo desse curto período geravam muitas especulações e 

comparações acerca do desempenho e qualidade dos dois trabalhos apresentados. A Estrela do 

Luar fora campeã em todos os concursos pelos quais passara até então, filiados à 

FEQUAJUCE, com exceção de um, onde perdeu o título por ultrapassar o tempo limite. A 
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Luar do Sertão, por sua vez, não vinha obtendo o mesmo êxito nos festivais da União Junina 

do Ceará, colecionando muitos terceiros lugares, embora também tivesse conquistado um 

primeiro lugar em determinada oportunidade. Tal fato foi o suficiente para gerar provocações 

entre os membros das duas quadrilhas, que trocavam farpas em grupos de WhatsApp e no 

Facebook. Além disso, muitas fofocas surgiam, dando conta de que os membros de uma 

teciam críticas ao trabalho do outra. 

 Feito um sorteio em uma reunião prévia, realizada na sede da coordenadoria de 

Cultura da cidade, estabeleceu-se que a quadrilha Estrela do Luar encerraria a noite do dia 30 

de junho, último dia das competições municipais em Sobral. A posição era considerada 

privilegiada, uma vez que todos os outros grupos juninos já haveriam se apresentado, 

aumentando as chances da quadrilha melhorar seu desempenho a partir de uma análise das 

falhas das concorrentes. Entretanto, após o sorteio, os diretores da Estrela souberam que a 

quadrilha teria que participar de um outro concurso importante na mesma data, e tiveram que 

trocar o dia de sua apresentação no festival de Sobral. Assim sendo, o grupo foi remanejado 

para o primeiro dia, antes da quadrilha Luar do Sertão, o que aumentou a responsabilidade dos 

participantes, que agora seriam comparados aos rivais, que viriam logo em seguida. 

 A apresentação, ocorrida na quinta-feira (29 de junho), foi tensa. Antes de entrar no 

arraiá, era visível a ansiedade estampada na face das pessoas, que andavam de um lado para o 

outro, se abraçavam, conversavam em duplas isoladamente, como se tentassem confortar 

umas às outras. Para os componentes, vencer aquele concurso era algo muito importante, visto 

que a quadrilha já vinha se aproximando dessa posição há dois anos consecutivos e, diante 

dos grandes investimentos e melhora técnica do grupo, aquela parecia ser a grande chance da 

Estrela. Por outro lado, a quadrilha Luar do Sertão já colecionava a maioria dos primeiros 

lugares do evento, sendo portanto um grupo bastante forte e experiente no festival municipal 

de Sobral. Além disso, sempre fora conhecido pela postura altiva de seus componentes, cujo 

objetivo parecia ser o de intimidar a concorrência. 

 Pouco antes de adentrar a arena de competições, os componentes da Estrela se 

reuniram em uma grande roda, como já era costume em todas as apresentações. Aquele foi um 

momento de muita emoção, onde muitos não conseguiram segurar as lágrimas. A presidente 

da quadrilha, Dalila, trouxe palavras de incentivo aos membros e rememorou toda a trajetória 

do grupo junino, desde o início da temporada até aquele momento: os ensaios, as reuniões, os 

eventos e sobretudo as dificuldades. Sua postura corporal era firme, mas estava visivelmente 
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comovida com a situação. Disse que todos deveriam abandonar possíveis mágoas e 

recentimentos naquela hora, pois a energia deveria ser empregada no propósito maior daquele 

momento: vencer o festival. O evento de Sobral sempre desperta sensações diferentes nos 

componentes das quadrilhas do município, as pessoas parecem dar muita importância a tal 

acontecimento, embora ele não possua grande relevância dentro dos circuitos competitivos do 

Ceará, por não se ligar a nenhuma das federações que constituem o movimento quadrilheiro. 

Apesar disso, existe o fato de se dançar em casa, para a própria torcida, para os amigos e 

familiares verem. Isso faz com que haja uma supervalorização simbólica do título desse 

evento, o que eleva a tensão. Eu mesmo sempre fico muito ansioso nas apresentações de 

Sobral, sem conseguir me concentrar em nada direito ao longo do dia, sensação que só é 

aliviada após o término da exibição do grupo. 

 Outro discurso que chamou atenção no momento da citada roda foi o do coreógrafo, 

Júnior Costa, que também demonstrava comoção e olhos marejados. Mas, diferente de Dalila, 

que trouxe uma fala que tentava dar conta da responsabilidade das pessoas para com os 

esforços empreendidos até ali, Júnior tentava acalmar os participantes. Em sua fala dizia 

coisas como: o trabalho já está pronto e preparado para vencer este festival, vocês já 

demonstraram isso em outros lugares, agora é só fazer o que já foi realizado nos demais 

concursos da região. Ele estimulava a confiança das pessoas e, nesse movimento, reforçava o 

sentimento de garra e competitividade naquela situação. Ao final, todos rezaram a oração do 

Pai nosso e uma Ave Maria. O momento se encerrou com um dos participantes puxando um 

grito de guerra, que juntava religiosidade, motivação e o título do tema trabalhado pela 

Estrela do Luar em 2017 (Chão de Estrelas, céu de luar). Era mais ou menos isso: 

Participante (pergunta): Com Cristo somos? 

Todos (resposta): Força! 

Participante: Com Cristo somos? 

Todos: Força! 

Participante: Com Cristo somos? 

Todos: Força! 

Participante: Chão de Estrelas 

Todos: Céu de Luar! 

(a performance encerra com um sonoro grito conjunto: rei!!!) 
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Após esse momento, a equipe organizadora do festival liberou a entrada da produção 

da quadrilha para a montagem do cenário. Nesse momento, me dirigi até o palco, onde já se 

encontrava a maioria dos componentes do grupo musical da quadrilha, no qual canto. Deste 

ponto tive uma visão privilegiada da apresentação da Estrela, que movimentou as reações da 

plateia desde que adentrou o espaço para montar seu aparato cênico. A arquibancada da 

direita estava completamente tomada por torcedores da Estrela do Luar, que faziam muito 

barulho, levantavam bexigas de ar, papel picado e, em um determinado momento, estenderam 

uma grande bandeira com o nome da quadrilha, disponibilizada pelos coordenadores do 

grupo. A torcida da Luar estava na arquibancada da frente, e só se manifestava quando o 

apresentador do evento citava o nome da quadrilha. Foi uma apresentação corrida, pois a 

organização liberou o tempo antes que o grupo estivesse plenamente preparado, o que não 

teve como ser contornado. Em virtude desse fato, o ritmo precisou ser acelerado e a quadrilha 

dançou muito preocupada com o cronômetro, aspecto que certamente a prejudicou. Apesar 

disso, a exibição do espetáculo foi apoteótica, pois surpreendeu muito a plateia, que se 

mostrou envolvida pela grandiosidade da proposta do grupo, diferente de tudo o que havia 

mostrado até então em Sobral. Nos momentos em que a música parava para que o canto dos 

componentes pudesse ser ouvido com mais nitidez, percebia-se claramente as reações e gritos 

da público, que tentava motivar e elevar a estima dos participantes – as pessoas diziam coisas 

como Pra cima minha Estrela! Vamos lá minha, quadrilha. Apesar de corrida, a apresentação 

não ultrapassou o tempo máximo estabelecido, o que gerou comemorações entre os 

indivíduos, que, ao final, abraçavam uns aos outros. 

Logo em seguida a quadrilha Luar do Sertão entrou no arraiá. Também foi recebida 

com festa por sua torcida. Nesse momento, os componentes da Estrela do Luar se dividiam 

entre guardar a cenografia no caminhão que a levaria de volta e achar um espaço no meio do 

público para ver a rival dançar. Enquanto assistiam, os dançarinos não poupavam críticas ao 

modo como alguns dançarinos do grupo em questão dançavam. Os comentários davam conta 

da energia e empolgação dos componentes, por vezes percebidas como insuficientes. Além 

disso, não faltaram comparações com a própria quadrilha em anos anteriores, em um 

movimento que tendia a apontar uma queda de qualidade no conjunto técnico do grupo. As 

pessoas se aglomeraram em um mesmo espaço, em uma postura claramente analista e 

intimidadora. Em contrapartida, os componentes da Luar do Sertão, sempre que possível, 

pareciam fazer questão de passar próximo ao lado em que os brincantes da Estrela estavam, 

em uma estratégia que objetivava exatamente não demonstrar qualquer intimidação. Em um 
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determinado momento, ouviu-se uma voz vindo do grupo musical da quadrilha. Era a cantora 

do grupo. Ela disse: Canta minha Luar, canta bem forte para as estrelas ouvirem! A frase foi 

automaticamente interpretada como uma provocação aos membros da Estrela do Luar, que 

retrucaram com expressões e gritos de reprovação direcionados à vocalista. Nunca ficou claro 

se foi de fato proposital, mas isso contribuiu em muito para o aumento da rivalidade entre as 

duas quadrilhas ao longo do período de apresentações em 2017. 

Apesar das falhas insistentemente apontadas pelos membros da Estrela que assistiram 

a apresentação da rival integralmente, o fato é que a exibição da Luar ocorreu sem grandes 

problemas, tendo o grupo conseguido cumprir os requisitos de modo correto e sem 

transtornos. A quadrilha saiu do arraiá com tranquilidade, não sofreu qualquer tipo de punição 

e os participantes pareciam calmos e satisfeitos. Isso, obviamente, considerando o próprio 

histórico do grupo em Sobral, causava preocupação nas concorrentes, uma vez que ela se 

tornava uma grande cotada ao campeonato. Como o resultado só sairia na noite seguinte 

(sexta, 30 de junho de 2017), a ansiedade, ao lado das especulações sobre o resultado só 

aumentaram. A maioria dos comentários nos grupos virtuais de quadrilheiros em Sobral dava 

conta de uma disputa equilibrada entre as duas quadrilhas, entretanto, de acordo com os 

comentários observados, a Estrela do Luar parecia deter a preferência de uma maioria, 

aumentando a confiança dos membros do citado grupo junino. Nesse dia, a quadrilha estava 

no município de Itapajé, a aproximadamente uma hora e meia de distância de Sobral. Nessa 

noite, disputou o título de campeã da etapa regional SESC Ativo. Os participantes ainda 

estavam no ônibus, retornando à Sobral, quando tiveram a notícia sobre o resultado do festival 

de quadrilhas sobralense: Luar do Sertão ficou em primeiro lugar e Estrela do Luar, por 

apenas um décimo de diferença, em segundo. As pessoas ficaram tão consternadas que nem 

deram importância quando souberam que haviam vencido o SESC Ativo em Itapajé naquela 

mesma noite. 

O sentimento pareceu ser de decepção, diante da confiança que as pessoas depositaram 

no trabalho. Entretanto, como nada poderia ser feito, coube aos participantes da Estrela se 

conformar mais uma vez com a perda do título do festival de Sobral para a Luar. Como havia 

ficado estabelecido que as duas primeiras colocadas retornariam à disputa no sábado, as 

pessoas ficaram desmotivadas em competir na outra etapa do festival, pois acreditavam que as 

chances de perderem novamente seriam altas. A própria presidente do grupo tinha em mente 

não levar o grupo para competir no sábado. Ao saberem da possível decisão da Estrela do 

Luar em não participar da fase regional do festival, os técnicos responsáveis pela organização 
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do evento ficaram preocupados e passaram a tentar de todas as formas convencer a Dalila do 

grupo a não levar essa ideia à diante. Um dos argumentos mais utilizados foi o de que a 

diferença havia sido muito pequena, praticamente irrisória, e que por isso a Estrela tinha sim 

muitas chances de vencer. É possível que tal insistência tenha ocorrido por conta dos 

contratempos enfrentados nessa fase do festival. Como já citado, a ideia era que as duas 

primeiras colocadas do municipal competissem com grupos de outras cidades cearenses, 

entretanto, houve uma grande desistência das quadrilhas inscritas, sendo a Flor de Mandacaru, 

do município de Cariré, a única representante externa à cidade. Desse modo, a etapa regional 

do festival de Sobral seria com apenas três quadrilhas: Estrela do Luar, Flor de Mandacaru e 

Luar do Sertão. A saída de mais um grupo representaria um prejuízo para a logística da festa. 

Quando já estava quase decidida a levar a quadrilha para outro festival, Dalila repensou, pois 

o evento de Sobral premiaria as três primeiras colocadas. Desse modo, era possível deduzir 

que algo já estaria previamente garantido para a Estrela, já que além dela apenas mais dois 

grupos competiriam. Mas a principal motivação veio na manhã do sábado, dia em que 

ocorreria a categoria regional do São João de Sobral. 

Pela manhã, Dalila solicitou o resultado com a pontuação geral do festival municipal à 

Coordenadoria de Cultura, já que não estivera presente no momento em que o anúncio oficial 

fora realizado. Nesse momento, se deu conta de uma incompatibilidade entre a sua contagem 

e a da secretaria responsável pelo evento. Assim como ocorre em outros festivais, no concurso 

junino de Sobral, os jurados também entregam a um representante de cada quadrilha, ao final 

da apresentação, uma cópia da planilha de julgamento, contendo todas as notas que o grupo 

obteve em sua exibição – e suas respectivas justificativas. Um mês antes do festival, os 

grupos acordaram algumas questões com a secretaria, dentre as quais destacou-se uma 

mudança no formato de julgamento.  Havia um modo muito específico nessa avaliação, feita 

por notas inteiras. Além disso, o modo como a somatória dos pontos acontecia considerava a 

totalidade das notas recebidas, muitas vezes causando grandes disparidades no resultado. Na 

citada ocasião, decidiu-se pela adequação do julgamento aos padrões obedecidos pelas 

entidades do meio junino cearense, como FEQUAJUCE e União Junina, com números 

fracionados e a subtração das maiores e menores notas da avaliação. Foi este ponto que expôs 

uma ambiguidade e, como consequência, entendimentos díspares entre a coordenadoria de 

cultura e a direção da quadrilha Estrela do Luar. 

Dalila, acostumada com o formato de julgamento da FEQUAJUCE, somou os pontos 

da quadrilha excluindo as maiores e menores notas de cada jurado, tendo obtido um resultado 
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diferente do que fora informado pelos técnicos da pasta da cultura. Nele, a Estrela do Luar 

venceria o festival com uma vantagem de 6 décimos em relação à segunda colocada, Luar do 

Sertão. Ao informar isso ao técnico que lhe passou as pontuações gerais, este, pelo que Dalila 

me contou, ficou bastante preocupado e tratou logo de comunicar os envolvidos na 

organização do evento sobre o fato. Imediatamente houve uma mobilização entre os 

organizadores, que buscavam compreender o que estava acontecendo. Dalila passou a tarde 

inteira reunida com a equipe do festival buscando satisfações sobre o ocorrido, foi nesse 

processo que descobriu que a coordenadoria de cultura havia interpretado o descarte de notas 

de modo diferente daquele que fora acordado na reunião. Nesse caso, ao invés de descartar as 

menores e maiores notas de cada julgador, os organizadores descartaram duas planilhas 

inteiras, no caso a de maior e menor nota entre os julgadores. Isso alterou sensivelmente o 

resultado, que deveria ter seguido o modelo das federações juninas. 

Ao tomarem conhecimento disso, os participantes da Estrela do Luar passaram a exigir 

que a coordenadoria de cultura reparasse o erro e refizesse a somatória dos pontos para, então, 

ratificar o resultado. Entretanto, o regulamento do festival acabou dando base para uma 

manobra da organização. Como a cláusula não especificava o modo como os descartes 

deveriam ser feitos, tal fato acabou concedendo substrato para que o resultado permanecesse 

inalterado. Conforme a presidente da Estrela do Luar, houve um acordo, no qual a 

organização do evento se comprometeria em esclarecer publicamente o fato, antes da 

apresentação do grupo na etapa regional do festival, que ocorreria naquela mesma data. 

Quando a quadrilha já estava se preparando para entrar no arraiá, o apresentador 

começou a ler a nota emitida pelos organizadores do evento. Diferente da expectativa dos 

participantes, o festival optou por não reparar o erro, mantendo o resultado da etapa municipal 

inalterado. Além disso, o texto frisava com bastante destaque que não haviam erros e que o 

edital era claro quanto ao item questionado. A notícia foi recebida de forma pesarosa pelos 

participantes da Estrela. Logo, todos ficaram desmotivados e enfurecidos. Foi então que 

Dalila pediu para que a cenografia, que já começava a adentrar a arena de apresentações, 

parasse de ser montada imediatamente e orientou os brincantes a recuarem. Do mesmo modo, 

pediu para que o grupo musical da quadrilha descesse do palco. Só depois de muita insistência 

dos organizadores a presidente permitiu que a quadrilha dançasse naquela noite. Mas, antes 

disso, foi até o apresentador do evento, pediu o microfone e começou a falar em tom de 

desabafo. 
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Em sua fala, rememorou todo o processo de planejamento do evento e os acordos 

firmados com a Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer de Sobral, dando destaque 

ao processo de inscrição dos grupos51 e, sobretudo, ao formato de julgamento a ser adotado. 

Ela foi muito enfática ao declarar que a secretaria não estava agindo de acordo com o que se 

comprometera, afirmando que o poder público estava faltando com respeito ao trabalho sério 

que a quadrilha vinha desenvolvendo ao longo de meses. As frases de Dalila eram 

acompanhadas pelos gritos da torcida da quadrilha, que fazia questão de aplaudir cada 

comentário seu. A esta altura, a organização do festival estava no mais absoluto silêncio, as 

pessoas demonstravam claramente um desconcerto em suas faces, sobretudo pelo apoio que a 

fala da presidente da quadrilha encontrou no público presente. Muitos indivíduos, incluindo a 

comissão julgadora, estavam atônitos, pois não estavam compreendendo o que ocorria, visto 

que não tinham conhecimento de todo o processo de questionamento do resultado da etapa 

municipal do evento, ocorrido mais cedo. 

A quadrilha entrou no arraiá após este ocorrido, quando Dalila decidiu que o grupo 

dançaria. Isso não se deu sem que, antes de tudo, ela registrasse seu repúdio com a decisão da 

secretaria em manter o resultado do festival municipal inalterado. Os componentes pisaram no 

tablado do arraiá com uma garra visível, alguns ainda emocionados, mas sendo incentivados 

pelos gritos da plateia. Fizeram, talvez, uma das melhores apresentações da temporada, 

marcada pela empolgação e animação dos componentes, finalizando com gritos de é 

campeão. A verdade é que nenhuma das duas quadrilhas envolvidas na tensão venceu a 

disputa. O título da etapa regional do São João de Sobral 2017 ficou com a quadrilha Flor de 

Mandacaru de Cariré. Entretanto, registra-se que o grupo Luar do Sertão, que na noite anterior 

se sagrara campeã municipal, ficou com a terceira colocação, tendo a Estrela do Luar 

conquistado o vice-campeonato. Essa história, obviamente, não terminou aqui. Os grupos 

voltariam a se encontrar em outros festivais independentes naquela temporada. Em cada um 

deles, a relação de rivalidade era atualizada e revivida de algum modo.  

 

 

                                                             
51Em 2017, a secretaria aumentou as exigências para os grupos que desejavam se inscrever no evento e, 

consequentemente, receber o apoio financeiro disponibilizado pela prefeitura. Para isso, as quadrilhas tiveram, 

no tempo de uma semana, que elaborar um projeto a ser analisado pelos técnicos da pasta. Só após essa avaliação 

é que as quadrilhas poderiam ter sua participação confirmada. Isso foi algo inédito e, na opinião de muitos, 

dificultou a situação da maior parte dos grupos, cujos membros não tinham a expertise necessária para cumprir 

tal exigência em curto espaço de tempo. 



 

262 

 

Considerações finais 

 

As quadrilhas competitivas no estado do Ceará representam uma potência a ser ainda 

mais estudada pela Antropologia e demais ciências sociais. Muito embora o campo dos 

grupos juninos participantes de festivais já tenha sido explorado em outras oportunidades, a 

investigação exposta no presente trabalho torna explícita a existência de um mundo de 

possibilidades e experiências sociais a serem melhor compreendidas, pois manifestam 

aspectos essenciais para um maior entendimento dos processos ocorridos no cotidiano de 

nossa sociedade na contemporaneidade. Mais do que uma expressão pupular tradicional, os 

grupos de quadrilha junina representam espaços de interação riquíssimos para a construção 

pessoal dos indivíduos que neles se inserem, instituindo práticas e visões que se elaboram a 

partir de questões suscitadas dentro de um contexto simbólico delimitado, ainda que este não 

esteja isolado do restante do mundo social. 

No contexto cearense, mais especificamente da região do município de Sobral, os 

grupos juninos competitivos significam as práticas cotidianas de muitos indivíduos, 

construindo espaços de sociabilidade que frequentemente extrapolam os lugares comuns. Para 

muitos, a quadrilha tem um sentido que repercute no campo emocional, uma vez que os 

indivídos instituem um intenso convívio com as diferenças, mesmo que estas sejam 

deslocadas em função de objetivos comuns e pré-estabelecidos. A competitividade nesse meio 

gera um movimento de grande complexidade, uma fez que pode aproximar e distanciar 

pessoas ao mesmo tempo. Mas ela de modo algum permite uma estagnação, uma paralisia, 

consiste em um motor propulsor que aciona corpos, ideias, valores e motivações.  

Ao lançar meu enfoque, sobretudo, na questão da rivalidade e da competitividade, que 

para mim se mostraram aspectos orgânicos dentro do contexto analisado, não estive 

interessado apenas nas tensões resultantes disso – muito embora tais elementos sejam de fato 

relevantes e completamente indispensáveis para uma compreensão mais integral da linguagem 

quadrilheira. Meu interesse central foi o de perceber os processos organizativos absorvidos e 

estruturados pelos grupos juninos dentro dessa realidade construída pelos festivais de 

quadrilhas. Obviamente, os grupos juninos competitivos também estruturam seus próprios 

ideais de harmonia e coesão, assim como o próprio movimento quadrilheiro do estado – 

enquanto instituição social – também estabelece uma ideologia que sugere certa conformidade 

e convergência de visões. Cabe, no entanto, não perder de vista o fato de que essas ideias, 
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apesar de sugerirem a busca de uma harmonia grupal, que envolve causas e interesses 

compartilhados coletivamente, se estabelecem no centro de um ambiente marcado por 

tensões, relações de poder e ambiguidades. 

 Uma das principais finalidades da quadrilha junina no contexto dos festivais é a 

competição. E é como se diz: ninguém entra em uma briga para perder, todos esperam 

ganhar. Em um contexto marcado por disputas, esse fato não tem como ser ignorado e, talvez 

por se tratar de uma manifestação da cultura popular, muitas vezes ele termina passando como 

algo menor nos discursos, ou relegado a um segundo plano. Mas é preciso que se diga que é 

exatamente nele que residem contradições importantes, capazes de falar, direta ou 

indiretamente, sobre as características de determinados grupos – como as quadrilhas juninas – 

no contexto social que vivenciamos na atualidade. O movimento provocado pelas relações 

estabelecidas nesse ambiente parece construir, ainda que de modo nem sempre claro, uma 

espécie de sistema. Dentro dele, comportamentos, atitudes, visões, anseios, desejos, 

expectativas e, sobretudo, interesses se estabelecem como características do meio, atuando 

sobre indivíduos organizados em uma rede que só consegue ser captada a partir de uma 

inserção no fluxo dos processos sociais vivenciados por aqueles que os compõem.  

Está claro, porém, que quadrilha junina também não é apenas disputa e competição. Se 

tais elementos são os mecanismos que conformam um determinado contexto social, 

articulados a outros caracteres, a quadrilha também é estilo de vida para muitos que dela 

fazem parte. Ela está no cotidiano das pessoas e, portanto, repercute fortemente naquilo que 

elas são e virão a ser. Para além dos aspectos afetivos e emocionais frequentemente 

relacionados ao ato de compor a quadrilha que se ama ou mesmo contribuir com a 

manifestação cultural, percebe-se que as pessoas se constroem também ao longo das 

experiências que vivenciam dentro desses grupos. Questões de ordem familiar estimuladas 

por determinados aspectos do ambiente e por contextos situacionais terminam por ser 

suscitadas, bem como as ideias de superação de desafios e motivação se estabelecem diante 

das inúmeras dificuldades para a montagem de um espetáculo junino. Esses certamente são 

aprendizados que significam determinadas concepções dos indivíduos em relação ao mundo 

social e repercutem também fora dali. Aliás, esse “fora” também passa a dialogar com o 

dentro, tornando-se parte dele. 

Ao transformar-se em um espetáculo junino, o processo de construção da apresentação 

de uma quadrilha junina, bem como seu movimento por circuitos durante o período do São 
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João, constrói um mundo que não ouso chamar de fantasia, pois é real e se inscreve nas 

práticas diárias dos indivíduos ao longo de vários meses. Hoje, o movimento organizado e 

competitivo de quadrilhas juninas é uma manifestação que abarca a realidade de diversos 

jovens, a maioria pertencente às classes baixas na composição da pirâmide social e econômica 

do território investigado. Esse movimento comporta uma realidade que merece ser enfocada, 

pois dá conta de uma experiência que põe tais pessoas em um protagonismo pouco 

relacionado a elas no cotidiano de nossa sociedade. A quadrilha, tal como pesquisada neste 

trabalho, é arte da chamadada periferia, produzida nela e tendo como artistas os que dela 

provêm. Não há aqui romantismos ou deslumbramentos, menos ainda a ideia desse tipo de 

grupo como redentor, mas existe uma constatação do lugar ocupado pela citada manifestação 

dentro do mundo social hoje, o que deve ser registrado, por indicar caractéries importantes 

para a compreensão de aspectos gerais sobre o modo como distintos grupos se expressam na 

chamada sociedade moderna e capitalista.  

O meio junino profissionaliza, à medida que enquadra a manifestação dentro de uma 

lógica que visa construir um produto de apreciação pública que, além disso, está submetido ao 

crivo de uma avaliação que põe à prova sua qualidade em um contexto de intensa 

concorrência. Nesse contexto é que a quadrilha cria personagens artísticos e sociais, que 

atuam dentro e fora dos “arraiás”, mas cujas performances são fundamentais para dar o 

sentido atual da festa. Essa política das relações quadrilheiras formada dentro do contexto 

simbólico descrito abre precedentes para inúmeras características e fenômenos verificáveis 

também em outros contextos. Um exemplo disso é a expressão do público LGBT no cotidiano 

das quadrilhas juninas sobralenses, bem como as modificações provocadas na manifestação a 

partir de certa revolução sobre as vivências identitárias de gênero e sexualidade. Estes e 

outros aspectos constituem um emaranhado de expressões sociais que, se não são 

possibilitadas por, ao menos têm sua manifestação incentivada pelas condições que o 

ambiente em questão estrutura e proporciona. 

É interessante perceber uma mescla de pretensões e motivações, que tendem a fundir a 

ideia de manter viva uma manifestação típica – no caso pertencente ao contexto simbólico das 

festas juninas – com outras que resultam de uma nova conjuntura, fruto de uma nova forma de 

olhar para as festas juninas e, dentro delas, para a quadrilha. E que, é bom que se destaque, 

muitas vezes termina assumindo a linha de frente quando falamos sobre a própria 

manifestação. É bastante perceptível que essa quadrilha junina da qual tratamos no presente 

texto aparece na atualidade, pelo menos dentro do contexto local pesquisado, como a grande 
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referência, como o modelo ideal da dança para as pessoas em geral, ainda que se mostre plural 

em sua expressão. Ela, obviamente, enquanto símbolo, em muito difere das representações 

mais tradicionalistas que se costuma fazer a seu respeito, como já explanado em determinados 

pontos do trabalho.  

Considero crucial refletir sobre a evolução da perspectiva competitiva no interior 

dessa manifestação, bem como a respeito daquilo que ela terminou por construir ao longo dos 

anos, pois isso pode comunicar não apenas que existem modificações nos modos de fazer 

quadrilha junina hoje, mas também apontar quais, de fato, foram essas modificações – e o que 

elas dizem sobre processos mais gerais, que extrapolam o contexto pesquisado localmente e 

se entrelaçam com outras questões e até universos sociais externos ao enfocado neste 

trabalho. Além disso, é necessário também ter em mente que as modificações não se dão 

somente no contexto da expressão artística – por razões óbvias, importante de ser considerado 

–, mas no modo de articulação que circunda a construção dessa performance artístico-cultural. 

É esse processo que me interessa, pois é ele que revela os processos sociopolíticos que se 

constroem nesse cenário. 

Ao estudar as características do movimento quadrilheiro da cidade de Sobral, me vi 

obrigado a percorrer caminhos externos a ele. Se por um lado poderíamos dizer que as 

quadrilhas juninas competitivas de Sobral possuem suas peculiaridades, por terem se 

estruturado e se organizado de modo mais independente dos circuitos juninos existentes no 

estado, por outro, parece ficar bastante compreensível que a lógica obedecida por esses grupos 

mudou bastante ao longo dos anos, tornando-os cada vez mais próximos das articulações de 

um movimento político organizado dentro do contexto ocupado pelos grupos da cultura 

popular no Ceará. Desse modo, isolá-los dentro de uma redoma, tentando exotizar suas 

características não faria o menor sentido neste trabalho.  

Uma vez que a cultura dos festivais de quadrilhas se disseminou no território do 

estado, a tendência a assumir progressivamente um determinado modo de fazer quadrilha 

junina se tornou praticamente uma premissa. Nesse sentido, até mesmo aquilo que as 

quadrilhas de um determinado território tinham de mais próprio terminou por ser adaptado às 

regras que foram aos poucos se estabelecendo no contexto simbólico ocupado pelos grupos 

competitivos cearenses. Quando o festival de quadrilhas municipal de Sobral surgiu, em 1997, 

consolidando de uma vez por todas a cultura competitiva entre os grupos juninos, seu intuito – 

ainda que inspirado em outras realizações do gênero, à época já existentes – era ser uma 
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produção independente, no sentido de que permaneceria restrita à realidade vivenciada pelos 

grupos de Sobral. Assim sendo, suas regras e modos de organização eram próprios e 

peculiares, tendo permanecido assim até 2016.      

Apesar da intenção de preservar algo de próprio do ponto de vista local, as quadrilhas 

de Sobral passaram a ter experiências externas a esse meio, elas próprias mudando suas 

características. Ainda que o festival municipal, aqui tratado como o grande responsável por 

disseminar na cidade a ideia de quadrilha junina como grupo de competição, ter preservado 

suas próprias regras e normas, isso não impediu que os quadrilheiros da cidade incorporassem 

novas percepções e modos de encarar a manifestação, alinhados às normatizações do 

movimento junino, materializado principalmente pela FEQUAJUCE. Esses grupos, com o 

tempo, incorporaram-se a circuitos competitivos maiores dentro dos quais Sobral era apenas 

mais um festival, ainda que considerado simbolicamente importante – por ser o evento de sua 

cidade, direcionado especificamente ao público que nela habita. 

Em 2017, antes do período junino, participei de algumas reuniões para o planejamento 

desse festival. Nelas, uma das questões mais recorrentes foi, por exemplo, a adequação do 

formato de julgamento das quadrilhas participantes ao das federações juninas existentes no 

estado. Até o ano anterior, existiam no regulamento do evento pontos que, por exemplo, 

estabeleciam 40 minutos como o tempo total de apresentação para os grupos, ao invés dos 35 

determinados por entidades como FEQUAJUCE, União Junina do Ceará e FEJUC. Além 

disso, o julgamento ainda era realizado por pontos inteiros (8, 9, 10), não por décimos (9,8; 

9,9; 10), como também preveem tais federações. Os dirigentes das quadrilhas diziam achar 

esses pontos – existentes praticamente desde a fundação do festival – obsoletos, solicitando 

uma alteração. Outros pontos também foram modificados, mas não interessa aqui 

pormenorizar tais aspectos. A intenção é chamar atenção para o fato de que as quadrilhas 

juninas de Sobral já haviam assimilado de forma tão orgânica essas características externas 

que, para elas, não fazia mais sentido algum continuarem a ser avaliadas a partir desses 

mecanismos independentes, pois eles não dialogavam com a linguagem do movimento junino 

institucionalizado. 

Foi compreendendo esse aspecto também que, mesmo independente de ligações 

diretas para com o movimento representado pelas entidades, os organizadores do festival 

decidiram abrir uma nova modalidade no evento em 2017, onde não apenas quadrilhas juninas 

de Sobral competiram, concedendo espaço para grupos de outras cidades cearenses já 
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inseridos na lógica dos circuitos do movimento quadrilheiro organizado. O festival municipal 

permaneceu preservado, mas as duas primeiras colocadas do evento ganhavam o direito de 

competir, dentro de sua cidade, com grupos de fora em outra fase da disputa. Essa ação foi 

simbólica porque demonstra como o próprio concurso de Sobral sentiu a necessidade de 

adentrar nesse circuito junino já estabelecido, que articula quadrilhas competitivas de distintos 

lugares do Ceará. O entendimento sobre o que seria quadrilha em Sobral passou, agora 

oficialmente, por uma redefinição, adequando-se às dinâmicas imperantes no estado sobre 

essa manifestação, que são simbolizadas por um saber técnico legitimado pelos quadrilheiros 

através das federações. Estas, pelo que se comprova, nem precisam estar diretamente 

presentes nos eventos para atuarem nos códigos estabelecidos por eles para o entendimento do 

que deve ser considerado quadrilha. Os próprios participantes do meio exigem a adoção desse 

saber padrão. 

A realidade compartilhada pelas quadrilhas juninas profissionalizadas ou competitivas 

produz coisas. Estas operam tanto em um nível abstrato de definição quanto no chamado 

mundo prático. Há uma dimensão abstrata porque passa diretamente por códigos subjetivos 

que operam nos comportamentos individuais e coletivos no interior de um determinado 

contexto. Por outro lado, existe um campo prático e material que se constitui em elementos de 

processos sociais concretos, como as entidades que atuam na gerência das ações e assuntos de 

interesse do movimento junino. É preciso não perdemos de vista que tanto um campo quanto 

o outro são formados pela competitividade enquanto elemento, ao mesmo tempo, divisor e 

agregador. Ela aparece, independente das tensões e contradições que provoca, como valor 

compartilhado por todos que compõem o chamado movimento quadrilheiro. É interessante 

constatar isso porque ela tem a capacidade de fundir ideologias opostas – individualistas e 

holistas – dentro de um mesmo processo, que por sua vez constitui outra ideologia de caráter 

misto, onde interesses de diferentes ordens circulam em um movimento que amplia e estreita 

as possibilidades de interação social dentro do meio analisado. 

A competitividade percebida como ideologia, no sentido em que Dumont (1985) 

encara esse termo – ou seja: um sistema de ideias e valores compartilhados na construção dos 

sentidos produzidos coletivamente dentro de um contexto social – consegue reiterar algo que 

o mesmo autor aponta: uma espécie de relativização das oposições existentes entre teorias 

individualistas e holistas. Isso porque ao mesmo tempo em que ela aparece como um 

elemento social aceito e valorizado dentro do meio, agindo inclusive como uma das principais 

razões de ser dos grupos juninos participantes dos festivais, só consegue ser plenamente 
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captada a partir do que representa para cada indivíduo ou grupo em particular no interior do 

conjunto das relações de poder que constituem o universo quadrilheiro. O esforço analítico 

precisa, decididamente, seguir uma via de mão dupla, que tente captar o valor simbólico da 

competitividade, ao mesmo tempo, a partir de sua condição enquanto aspecto compartilhado 

coletivamente e do modo como esse é experimentado na relação dos indivíduos com suas 

instituições sociais, bem como de uns com os outros. 

Contraditoriamente, se podemos encarar a competitividade enquanto elemento 

ideológico agregador de indivíduos dentro de um contexto, parece ficar visível que o meio 

quadrilheiro constrói seu próprio sistema simbólico, que atua como uma estrutura composta 

por aspectos sociais específicos, que agem na construção dos indivíduos nela inseridos. Essa 

realidade, como tento demonstrar ao longo do trabalho, não se desprende de símbolos típicos 

das festas juninas enquanto manifestação da cultura popular, o que constantemente atua como 

elemento genérico caracterizador da manifestação. Entretanto, ao acrescentar a isso aspectos 

que se constroem exatamente por causa da interação provocada pela disputa, tal contexto 

simbólico estrutura seus próprios elementos sociais, convertidos em comportamentos 

específicos, determinados interesses e um saber que é, ao mesmo tempo, 

técnico/especializado e senso comum. Mas que, em sua integralidade e operacionalização, só 

possui sentido para os que se encontram inseridos no meio em questão.  

Meus esforços neste trabalho foram de tentar promover uma espécie de tradução, à luz 

dos ensinamentos antropológicos, da cultura das quadrilhas juninas na contemporaneidade, 

tendo como referência o contexto simbólico ocupado pelos grupos participantes dos festivais 

competitivos e como campo de análise a realidade do Ceará, mais especificamente da cidade 

de Sobral, a partir da experiência da quadrilha Estrela do Luar. A complexidade existente no 

interior dos processos que se descortinam na realidade dos grupos juninos competitivos do 

referido estado chega, muitas vezes, a ser difícil de ser plenamente alcançada, tendo em vista 

o amplo leque de possibilidades sociais – e consequentemente de análise – que se estruturam 

nesse meio. Obviamente, o esgotamento analítico em relação aos fenômenos sociais que se 

expressam nesse contexto é algo que dificilmente ocorrerá. Uma das coisas que pude perceber 

ao longo dos meus anos de participação na realidade das quadrilhas juninas foi certamente a 

capacidade de reinvenção desses grupos no nível dos processos sociais. A mudança social 

nesse meio é uma constante, e ocorre sem que muitas vezes sequer nos demos conta. Diante 

disso, sempre haverá algo a mais por entender no interior dos processos juninos, e quanto 

mais sairmos da zona periférica e superficial concernente às festividades e adentrarmos o que 
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vem antes delas – ou que ocorre de modo menos visível durante sua expressão – mais chances 

teremos de encontrar novidades dentro de algo que já soa tão ritualizado e reiterado. Termino 

este texto registrando que, apesar das dificuldades enfrentadas em determinados momentos, 

procurei ir fundo no exercício de interpretar os processos que compõem o sistema simbólico 

do mundo quadrilheiro. Não fiz isso apenas por afinidade ou paixão pelo tema, mas também 

porque identifiquei nesse universo um ambiente analítico bastante experimental para a 

compreensão de aspectos importantes para o entendimento do próprio movimento de nossa 

sociedade. Certamente não paro por aqui, até mesmo por ter consciência de que alguns temas 

suscitados nesta dissertação ainda merecem uma maior atenção e desenvolvimento. 

Entretanto, por questões formais, cabe-me por ora colocar aqui um ponto. Que não será final...   
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