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RESUMO 

 

O mês de junho é um dos períodos mais esperados do ano, pelas pessoas que vivem no Nordeste 

brasileiro. O motivo para explicar toda essa euforia é a decorrência das festas juninas que, por 

sua vez, é considerado o evento mais importante do ano, mesmo quando comparado ao ciclo 

natalino. Apesar disso, muitas pessoas que vivem esse tipo de festividade não sabem ao certo 

quem seja o santo São João, muitos dos outros fenômenos que circundam esse evento, como os 

símbolos e a estética podem revelar significados e sentidos surpreendentes. Desse modo, esta 

pesquisa procurou discutir alguns significados dos elementos simbólicos e estéticos presentes 

na festa junina, investindo na imersão em uma experiência corpórea, recorrendo ao método da 

fenomenologia de Merleau-Ponty. Para tecer esses significados, foi construída uma rede de 

significações por meio de entrevistas, fotos, vídeos, e os próprios sentidos simbólicos e estéticos 

atribuídos a esses elementos. Assim, em primeiro momento, investiu-se em construir alguns 

conceitos sobre as festas desvelando suas relações com o tempo, com o sagrado e profano. 

Ainda, realizou-se um percurso histórico das festas juninas no intuito de evidenciar o 

surgimento de alguns elementos simbólicos durante o tempo investigado. Na segunda parte, por 

meio de uma experiência corpórea nos festejos de Santa Cruz – PB, em 2016, foram elencados 

alguns símbolos presentes na festa de São João, assim como os seus significados. Visto a 

grandeza dos festejos juninos e o grande número de elementos simbólicos e estéticos presentes 

na festa, no ano posterior, em 2017, buscou-se vivenciar outras situações que revelassem outros 

símbolos. Essa ocasião oportunizou vivenciar a dança que mais simboliza esse tipo de festa, a 

quadrilha junina. A experiência corporal com a quadrilha CIA Junina Luar revelou outros 

significados simbólicos e estéticos que estão imbricados nesse tipo de dança. Na última parte 

da pesquisa, foi abordado o corpo enquanto esfera sensível, quesito que foi adquirido nas 

experiências dos festejos e na quadrilha junina. Essa sessão propiciou retomar sobre algumas 

questões que já tínhamos explanado em sessões anteriores, fazendo aproximações com a 

Educação Física.  De modo geral, discorreu-se sobre o corpo festivo como meio de socialização 

e transmissão de cultura. Até então, foi identificado alguns dos elementos simbólicos e estéticos 

das festas de São João, aqui atribuindo seus significados, os quais possuem estreitas relações 

com a existência do homem, com o sagrado e o profano, com a vida no campo e na cidade, e 

com o corpo, visando proporcionar algumas discussões e contribuições para o campo da 

Educação Física. Conclui-se que as experiências corpóreas vividas com os elementos 

simbólicos e estéticos nos festejos juninos podem imprimir em nosso corpo traços históricos, 

sociais e culturais, edificando um emaranhado de saberes por meio de uma educação sensível. 

 

Palavras-chave: Festa Junina. Símbolos. Educação Física.  
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ABSTRACT 

 

The month of June is one of the most anticipated periods of the year, by people living in the 

Brazilian Northeast. The reason for explaining all this euphoria is the result of the June festivals, 

which in turn is considered the most important event of the year, even when compared to the 

Christmas cycle. Nevertheless, many people who live this kind of festivity does not know for 

sure who Saint John is, many of the other phenomena that surround this event, how symbols 

and aesthetics can reveal amazing meanings and senses. Thus, this research sought to discuss 

some meanings of the symbolic and aesthetic elements present in the June Festival, investing 

in immersion in a corporeal experience, using Merleau-Ponty's method of phenomenology. To 

weave these meanings, a network of meanings was built through interviews, photos, videos, 

and the own symbolic and aesthetic senses attributed to these elements. Thus, in the first 

moment, it was invested in constructing some concepts on the parties revealing their relations 

with the time, with the sacred and profane. Still, a historical course was realized of June parties 

in intention to evidence the appearance of some symbolic elements during the time investigated. 

In the second part, by means of a corporeal experience in the festivities of Santa Cruz – PB, in 

2016, some symbols present in the feast of Saint John were listed, as well as their meanings. 

Given the greatness of the June celebrations and the great number of symbolic and aesthetic 

elements present at the party in the following year in 2017, it was sought to experience other 

situations that revealed other symbols. This occasion gave opportunity to experience the dance 

that most symbolizes this type of party, the square dance. The corporal experience with the CIA 

Junina Luar square dance revealed other symbolic and aesthetic meanings that are imbricated 

in this type of dance. In the last part of the research, the body was approached as a sensitive 

sphere, something that was acquired in the experiences of the festivities and in the square dance. 

This session allowed us to return to some issues that we had already explained in previous 

sessions, making approximations with Physical Education. In general, the festive body was 

described as a mean of socialization and transmission of culture. Until then, some of the 

symbolic and aesthetic elements of the feasts of St. John have been identified, here attributing 

their meanings, which have close relations with the existence of man, with the sacred and the 

profane, with life in the countryside and in the city, and with the body, aiming to provide some 

discussions and contributions to the field of Physical Education. It is concluded that the 

corporeal experiences lived with the symbolic and aesthetic elements in the June celebrations 

can imprint in our body historical, social and cultural traces, building a tangle of knowledge 

through a sensible education. 

 

Keywords: June Festival. Symbols. Physical Education. 
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“A palavra é um certo lugar de meu mundo linguístico, ela faz parte de meu equipamento, só tenho 

um meio de representá-la para mim, é pronunciá-la, assim como o artista só tem um meio de 

representar-se a obra na qual trabalha: é preciso que ele a faça” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 246). 

INTRODUÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 
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Ao principiar este estudo, apresento algumas reflexões filosóficas, embasando-me na 

fenomenologia da percepção para contextualizar que meu corpo e minhas experiências me 

deram um suporte na escolha do meu tema de pesquisa, na dissertação do mestrado. Nesse 

sentido, venho a reportar-me a um dos pensamentos do filósofo contemporâneo, Merleau-Ponty 

(2011), que apresenta o corpo como condição de existência no mundo. Ao ter conhecimento 

sobre este pensamento, de início, nem tomei consciência do quanto ele é forte e cabível na 

progressão da minha vida acadêmica. Depois, em meio a tantas inquietações, parei para refletir 

e, foi nessa condição de pensar que cheguei à conclusão sobre a influência que meu corpo tem 

sob as minhas percepções, (re)significações e decisões.  

Esse momento fez com que eu visse meu corpo como algo dotado de conhecimento, que 

me torna um Ser único, e que, para cada percepção, (re)significação e decisão, existem 

explicações sobre determinados fenômenos, que só cada Ser sabe explicar. Assim, Merleau-

Ponty (2011, p. 105) reflete que, “[...] olhar um objeto é vir habita-lo e dali apreender todas as 

coisas segundo a face que elas voltam para ele. Mas, na medida em que também as vejo, elas 

permanecem moradas aberta ao meu olhar e, situado virtualmente nelas, percebo sob diferentes 

ângulos o objeto central de minha visão atual”.  

Esta ótica sensitiva impregnou-se em meus sentidos e me fez aceitar que o corpo não é 

meramente um objeto mecânico, instituído somente por comandos biológicos e repetitivos, 

como afirma Descarte, ou como uma coisa desprendida da mente, como assegura Platão, mas 

como algo que me situa entre símbolos, pessoas, fatos e situações, um corpo pensante que dá 

qualidades de perceber e enxergar as coisas. Portanto, [...] “nosso corpo não tem o poder de 

fazer-nos ver aquilo que não existe; ele pode apenas fazer-nos crer que nós o vemos” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 55). 

Diante do contexto, fica evidente que o modo de como eu entendo e significo as coisas, 

só é possível pelo fato da minha pessoa ser um Ser presente no mundo, mas essas condições de 

perceber, entender e explicar qualquer fenômeno, só são possíveis devido às experiências que 

são imbricadas em meu interior, desde a minha infância até os dias de hoje. Nesse sentido, as 

reflexões de Merleau-Ponty (2011) apontam que às experiências por nós vividas, possibilita um 

delineamento do corpo, dos sentidos, dos gostos, assim também, das decisões.  

Destarte, assegurado pelas reflexões contidas na obra Fenomenologia da Percepção, de 

Merleau-Ponty (2011), a qual apresenta a percepção como algo que se abre sobre as coisas, que 

se orienta para um fim em busca da verdade, em que se descobre a razão de todas as 

experiências, como apontado no início desse texto, é presumível reafirmar que meu corpo e as 
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experiências por ele vividos ajudaram-me a delinear o objeto de estudo da referente pesquisa, 

os elementos simbólicos que vibram nas festas juninas.   

Rangel (2008, p. 11), antropóloga que estuda sobre as festas juninas, ressalta que: “o 

tema Festas Juninas proporciona um campo fértil de análise do significado desse período tão 

importante na cultura brasileira [...]”. Na terceira edição de sua pesquisa, Festas Juninas, Festas 

de São João – Origens, Tradições e Histórias, a autora enfatiza que a tradição dos Festejos 

Juninos destaca as crenças e costumes de uma sociedade, além de evidenciar os costumes 

artísticos e a competência cognitiva do homem, ao expor através da música, da dança, das 

brincadeiras e improvisos, toda sua cultura, se constituindo assim, como um símbolo de 

acentuada contribuição social.  

De modo particular, para entender um pouco sobre a escolha do objeto de estudo 

referente desta pesquisa, de fato, é indispensável, de forma sucinta, recordar o tempo e retratar 

um pouco sobre a condição de existência do meu corpo nordestino, do meu corpo junino. 

Sou nordestino, nascido no sertão paraibano, local onde as festas juninas mantêm uma 

tradição fervorosa quanto as suas preparações e comemorações. Quando criança, eu 

compreendia que estávamos próximos de chegar aos festejos porque as chuvas do mês de maio 

cessavam, também, pelas bandeirolas que enfeitavam as ruas, por ouvir barulhos inesperados 

de um estalar de fogos de artifícios, pela colheita dos troncos de madeiras para ascender às 

fogueiras, pelas produções das roupas de chita, pelo uso dos chapéus de palha, pelos forrós que 

tocavam nas rádios, pelos anarriês1 e alavantus2 dos ensaios das quadrilhas juninas, pela 

produção e cultivo do milho verde, dentre outros elementos, presentes nesse período. 

Destarte, parece até que meu interesse em comemorar os festejos juninos remetia-se, 

sobretudo, às alusões festivas, porém, meu lado religioso acendia sempre uma chama de emoção 

e esperança em poder vivenciar, mais um ano, aquele período, no sentido de rezar e fazer preces 

aos santos dos festejos, de ser abençoado por mais padrinhos em volta da fogueira, de fazer e 

crer que minhas simpatias seriam concretizadas.  

Contudo, esse interesse tornou-se maior quando me identifiquei como um sujeito 

impregnado de aspectos culturais, formalizados pelas experiências de vida em uma 

comunidade, e pela oportunidade de vivenciar tais festejos, sendo desta vez o padrinho, 

colhendo os troncos para as fogueiras, produzindo as iguarias alimentares e bebíveis e dançando 

a quadrilha junina. E, principalmente, por entender que os festejos não aconteciam somente 

                                                           
1 Anarriê: Palavra de origem francesa que na quadrilha junina significa voltar todos a seus lugares. 

2 Alavantu é uma palavra derivada do termo francês “en avant tout” que significa todos à frente. Esta palavra é 

utilizada por um chamador de quadrilhas quando dá um comando para todos seguir a frente com o mesmo passo. 
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pelo fato de existir uma fogueira para ascender ou por soltar rojões para enfeitar os céus, mas, 

por notar que naquela festividade estavam presentes corpos entrelaçados a uma tradição e 

cultura, formalizadas por símbolos. 

Muitos desses aspectos culturais, vivenciados por mim, descritos acima, foram 

repassados por meus familiares. Para tanto, o crítico literário, historiador da literatura e linguista 

suíço, Zumthor (2011), em sua obra A letra e a voz, destaca que a cultura é algo que pode ser 

passado por meio da vocalidade. Nesse sentido, o autor reflete a cultura como: “um conjunto 

complexo e heterogêneo de condutas e de modalidades discursivas comuns, determinando um 

sistema de representações e uma faculdade de todos os membros do corpo social de produzir 

certos signos, de identificá-los e de interpretá-los da mesma maneira” (ZUMTHOR, 2011, p. 

22).  

Pelo que foi exposto no meu relato, é possível perceber que, por mais que eu já tivesse 

vivenciando a experiência no universo dos festejos juninos, parecia que me faltava algo, e era, 

justamente, sobre algumas questões que rodeiam uma das principais temáticas dos festejos: o 

que venha a ser os símbolos juninos e quais os seus significados.  

Procurando expandir meus entendimentos, em 2016, iniciei o curso de mestrado na Pós 

Graduação em Educação Física – UFRN e, precisamente, na disciplina Corpo, Natureza e 

Cultura, com as discussões discorridas em sala e, com a convivência das instigantes leituras e 

das compreensíveis discussões e reflexões sobre corpo e cultura, realizadas pelas docentes, Dra. 

Maria Isabel Brandão Mendes e Dra. Rosie Marie Nascimento de Medeiros, eu tive a 

oportunidade em alavancar e colocar por escrito o que eu pretendia pesquisar, dessa vez, com 

maior sensibilidade, qualidade e embasamento científico.  

Outra disciplina que também me deu suporte científico, durante o mestrado, foi 

Seminários temáticos sobre o corpo, lecionada pela Dra. Terezinha Petrúcia da Nóbrega. 

Durante os debates realizados em sala de aula, eu passei a enxergar o quão o corpo é amplo, 

complexo e polissêmico. Contudo, vale destacar que a docente, em suas reflexões, me fez 

compreender o princípio da metodologia de Merleau-Ponty, a qual utilizei nesta pesquisa, que 

em suma, desvela a importância de viver experiências corporais, refletindo sob as diversas 

formas de olhar e perceber os fenômenos no mundo.  

As minhas experiências com as leituras realizadas antes da entrada no mestrado, 

revelaram os aspectos históricos e tradicionais das festas juninas, oportunizando-me conhecer 

o pensamento de alguns autores, como: Rangel (2008), Chianca (1991, 2006, 2007, 2009, 

2013), Ribero (2002), dentre outros. E, a nova condição de Ser, adquirida na pós-graduação, 
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me propiciou conhecer outros renomeados teóricos como Merleau-Ponty (2011), Langer, 

(1981), Zumthor (2011), Eliade (2010, 2013) e Nóbrega (2008, 2010, 2015), autores estes que 

aportaram com subsídios necessários para a familiarização das questões precisas ao meu 

aprofundamento acadêmico – corpo, símbolo, significados, imagens, cultura, tradição, mito, 

sagrado e profano. As reflexões desses autores, possibilitaram-me traçar caminhos sólidos, para 

compreender o meu corpo enquanto sensível, imbricado em um mundo junino, cheio de 

símbolos e com diversos significados. 

Voltando a temática, sabemos que a Festa Junina trata-se de uma manifestação 

sociocultural e religiosa, muito visada aqui no Brasil, porém, esse evento não nasceu em nossas 

terras3, mas, nos países europeus, visto que as alusões comemorativas rememoram os santos 

católicos de Portugal. O evento foi trazido para o Brasil no período colonial, onde passou e 

continua a passar por um processo de transformação, ganhando outras significações, apartando-

se mais do contexto religioso, adquirindo uma conexão maior com a terra e com as origens 

brasileiras (RANGEL, 2008). 

Particularmente, no Brasil, estas festas estão inclusas no calendário da igreja católica, e 

são festejadas como uma dos maiores eventos de cunho religioso. Durante o período, acontecem 

homenagens a quatro santos: Santo Antônio (13 de junho), São João (24 de junho), São Pedro 

e São Paulo (29 de junho), haja vista, o último santo citado não é tão reverenciado como os 

outros. Apesar de termos apontado que essas festas são de cunho religioso, em muitos lugares 

no Brasil, as comemorações aos santos são realizadas em espaços abertos, desvelando um 

sentido contrário ao que a igreja católica prega. 

Para a igreja católica, as festas juninas são consideradas como festas religiosas. Para 

tanto, o filósofo e historiador Eliade (2010), reflete que o tempo das festas sagradas são 

realizadas entre os intervalos do tempo sagrado. Nesse sentido, Eliade (2010, p. 93) esclarece 

que: “a festa religiosa é a reatualização de um acontecimento primordial, de uma “história 

sagrada” cujos atores são os deuses ou os Seres semidivinos”. Portanto, se apropriando desse 

pensamento, e voltando ao nosso objeto de estudo, entendemos que o homem que vive as festas 

juninas, tenta reviver algumas práticas sagradas voltadas a imagem dos santos juninos como, 

por exemplo, o ato de acender a fogueira que é uma forma de rememorar o aviso feito pela santa 

Izabel para anunciar o nascimento de João Batista a nossa senhora.  

                                                           
3 Quando os jesuítas, juntamente com os portugueses chegaram ao Brasil, os nossos índios já faziam festas em 

volta da fogueira. As festas eram no período do solstício em agradecimento aos deuses pela colheita. No texto, nos 

referimos à festa junina em comemoração aos santos, São João, São Pedro e Santo Antônio.  
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As festas juninas não são apenas reatualizadas quando as pessoas revivem os costumes 

sagrados dos santos, esse é também, um período do ano em que se revivem memórias familiares 

e os aspectos tradicionais e culturais. Certamente, tais costumes revelam histórias de nossos 

antepassados e, como ocorreu o processo evolutivo das festividades juninas, assim como o 

surgimento e desaparecimento de alguns símbolos presentes nesse tipo de festa. Em 

consonância ao exposto, o doutor em Sociologia, Morigi (2002, p. 260) aponta que: “no 

imaginário social, a festa junina e a sua tradição reatualizam-se todas as vezes que as pessoas 

consomem as comidas típicas da festa, acendem a fogueira, dançam forró, participam das 

quadrilhas, soltam balões, rojões e fogos de artifícios entre outras atividades que o evento 

proporciona aos participantes”. 

Sem dúvidas, um dos elementos que mais simbolizam o mês junino, são suas danças, 

principalmente, a quadrilha junina, considerada como uma manifestação cultural nordestina. 

Sabemos que a quadrilha junina, também, passou por um processo evolutivo, e que, com o 

decorrer do tempo, se desprendeu do formato, enquanto casamento matuto, passando a 

incrementar em suas apresentações a evolução de um tema com enredo teatral, usos de 

coreografias com passos modernizados, cenários e figurinos bem elaborados, permitindo que 

as pessoas evidenciem a questão estética. 

Essas transformações, ocorridas nas quadrilhas juninas, foram percebidas pelo 

historiador e antropólogo, Câmara Cascudo (2001), que destacou em sua obra,” Dicionário do 

Folclore Brasileiro”, o seguinte: 

 
 

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).  
 

 

Em um contexto geral, as festas juninas se manifestam no habitual das pessoas que 

vivem, nesta festividade, uma relação de acentuados preparativos e cautelosa organização. 

Impregnada de elementos simbólicos e afetivos, essas relações demarcam uma linguagem 

artística própria que entrelaça o sagrado e o profano, a tradição e a inovação. Em 

complementação a esta reflexão, Ribeiro (2002), em seu estudo, que traz a festa junina como 

tema principal, acrescenta que a diversidade dos elementos estéticos, utilizados nos ambientes 
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ornamentados para os festejos juninos seduz, encanta e integra os sujeitos, envolvendo todas as 

classes sociais, de diversas procedências, apregoando a face do coletivo que se superpõe as 

diferenças.  

A luz desse pensamento, Ribeiro (2002) deixa claro que a cada ano que se passa as festas 

juninas sempre trazem inovações, e assim, de modo quase passivo, muitas vezes despercebido, 

vão se transformando, se retocando, se reinventando. Essa dinâmica faz com que elementos 

sejam emprestados de outros lugares, atribuindo novos significados a velhos estilos. A 

variabilidade dos meios de expressão contribui e permite que a história, os valores, os conflitos 

e a dinâmica social dos indivíduos e regiões que as fomentam, estejam em constante construção 

e diálogo, fazendo com que os festejos juninos se constituam imponderáveis repertório de 

cultura e da memória social. 

É justamente o modo de como vivemos os festejos juninos e como significamos os 

elementos simbólicos e estéticos, que fixamos nosso olhar sobre a festa. Contudo, para que 

tivéssemos subsídios suficientes, foi indispensável percorrer caminhos e se apropriar de alguns 

conceitos, entrelaçando-os com o mundo junino.  

Nesse percurso, recorremos a Eliade (1991), que contorna importantes ideias sobre as 

imagens e os símbolos. O autor afirma que esses recursos revelam importantes aspectos para as 

dimensões histórica e cultural da humanidade. De fato, já foi dito que os elementos simbólicos, 

nas comemorações juninas, com o passar do tempo, vão sendo (re)significados, modernizados 

e até substituídos. No entanto, o teórico afirma que: “É a presença das imagens e dos símbolos 

que conserva as culturas “abertas”” (ELAIDE, 1991, p. 174).  

Relacionando esse pensamento de Eliade (2010) com as festas juninas, passamos a 

refletir que talvez seja essa a abertura proporcionada pela cultura, por meio dos símbolos, um 

fator que, certamente, faz com as pessoas vejam a festa de São João como um fenômeno 

polissêmico, cheio de mistérios, indecifrável.   

Em complemento ao exposto, Morigi (2002, p. 255), aponta que a “festa junina e seus 

símbolos, no imaginário social, operam mediando simbolicamente concepções, unindo, 

interligando seus laços e integrando percepções baseadas no discurso da tradição cultural e na 

identidade local e regional. A festa junina é por excelência o símbolo da tradição”. Em sua 

pesquisa, o referido autor fala sobre as imagens atemporais nas festas de São João e diz que: 

 

 
[...] essas imagens são representadas pela fogueira, pelos balões, pelas 

bandeirolas, pelo espaço sideral, pelo céu, pelos astros, pelas constelações, 

pela noite e pelas derivações de sentido que surgem a partir da combinação da 
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série de imagens do rito, desembocando em crendices e adivinhações 

realizadas no período junino e em suas ritualizações (MOROGI, 2002, p. 259-

260). 

 

 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que essas imagens atemporais podem ser fixadas 

nos corpos das pessoas que “vivem” as festas juninas, onde são idealizadas como verdadeiros 

elementos de tradição junina. A esse respeito, pensamos a tradição junina não como algo que 

seja permanente e fixo, o que nunca se modifica, mas, a vemos como algo que é construído e 

compreendido, de acordo com a sociedade em que vivemos.  

Zumthor (2011) embasa nosso pensamento e acrescenta argumentando que a voz é um 

dos meios que transmitem os elementos da tradição. Portanto, o autor reflete:  

 

 
[...] a tradição é a série aberta, indefinidamente estendida, no tempo e no 

espaço, das manifestações variáveis de um arquétipo. Numa arte tradicional, 

a criação ocorre em performance; é fruto de enunciação – e da recepção que 

ela se assegura. Veiculadas oralmente, as tradições possuem, por isso mesmo, 

uma energia particular – origem de suas variações. Duas leituras públicas não 

podem ser vocalmente idênticas nem, portanto, ser portadoras do mesmo 

sentido, mesmo que partam de igual tradição. Suas variantes são às vezes 

pouco perceptíveis, e seus efeitos sobre a estabilidade do arquétipo, mas 

observáveis nas durações curtas; elas literalmente não têm testemunhas. [...] 

A tradição, quando a voz é seu instrumento, é também, por natureza, o 

domínio da variante; daquilo que, em muitas obras, denominei movência dos 

textos. Menciono-a aqui mais uma vez, “ouvindo-a” como uma rede vocal 

imensamente extensa e coesa (ZUMTHOR, 2011, p. 144).  
 

 

Além disso, a polissemia característica das festas juninas faz com que a compreendamos 

como um campo propício para vivências simbólicas sagradas e profanas. O momento sagrado 

é desvelado quando participamos de missas e procissões aos santos, ou quando participamos de 

uma relação de compadrio, já a vertente profana é presenciada quando vamos às festas de rua, 

bebemos, dançamos, dentre outros.   

Para Eliade (2010), o sagrado e o profano são duas modalidades existenciais do ser 

encontrar-se situado no mundo, e que essas são assumidas pelo homem ao longo da sua história. 

Para o autor, o homem que vive a religiosidade está ligado ao tempo sagrado, que é abençoado 

pelos deuses e reconhece os intervalos sagrados, propagando o modo de perceber a religiosidade 

por meio de ritos. Em contrapartida, aquele que não é religioso não admite que exista um deus 

na experiência de sua existência.  

Elaide (2010), ao refletir que as festas religiosas constituem um tempo sagrado para 

permanecermos com os deuses, compreendemos que as festas não são apenas repetições do que 
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já se fazem nas festividades, mas que nossas atitudes e comportamentos devem se assemelhar 

com os das divindades, ou seja, temos que reverberar um sentido de vida mais perto, admissível 

da espiritualidade, só assim, o homem pode voltar e ligar-se ao tempo original para começar 

uma nova vida, uma nova existência. 

Essa discussão trazida por Eliade (2010) nos faz inquietar, permitindo nos aproximar 

dos festejos de junho. Desse modo, pensamos que as festas juninas são oportunidade para que 

possamos fazer um reflexão sobre nossa condição de ser sacralizado, sobre o nosso existir e a 

forma como nossos comportamentos influenciam no existir dos outros, que estão em nossa 

volta. Assim, esses comportamentos são aberturas para que também possamos pensar a cultura, 

como um manifesto, ocasionada pelas festas de São João.  

De acordo com as reflexões de Langer (2011), sobre cultura, passamos a entendê-la 

como uma condição de existência corporal que é constituída pelas ações humanas que se 

relacionam, que não param no tempo, ou seja, é continua; é composta por elementos físicos – 

artefatos; e também aspectos físicos – as implicações étnicas que são transfiguradas no 

semblante humano, conhecidas como sua “expressão”, e a influência da condição social no 

desenvolvimento, postura e movimento do corpo humano.  

Vislumbra-se aqui, a possibilidade de notar o quão é complexo o mundo junino e o 

quanto estamos imbricados nesse tipo de experiência. Portanto, é a partir do universo junino 

simbólico, onde em certos momentos as festas se apresentam como religiosa ou profana, rural 

ou citadina, fazendo acontecer em nossos corpos o surgimento de diversas problematizações e 

inquietações. Portanto, na tentativa de sanar essas excitações, apresentamos o seguinte 

questionamento: Quais são os sentidos e significados dos elementos simbólicos utilizados nas 

festividades Juninas e quais as suas contribuições para o conhecimento sobre o corpo na 

Educação Física?  

No ensejo de responder ao questionamento apresentado, percorreremos vários 

caminhos, nos quais traçamos os seguintes objetivos:  

i. Investigar como os corpos que vivem os festejos juninos compreendem os símbolos 

presentes no evento; 

ii.  Apontar os principais elementos simbólicos e característicos das festas de São João; 

iii. Discutir os significados, símbolos e a linguagem estética dos corpos dançantes da 

quadrilha junina; 

iv. Apresentar reflexões e as contribuições simbólicas e estéticas para o conhecimento do 

corpo no campo da Educação Física. 
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Discorrendo nosso olhar sob o âmbito acadêmico, fomos instigados a investigar a 

existência de estudos, para, desse modo, contribuir e ampliar os caminhos para investigação, 

acerca da temática aqui pesquisada. Nesta empreita, percorremos ao banco de teses e 

dissertações da CAPES4, e com a busca, percebemos que existem muitos estudos que tratam 

sobre os descritores que utilizamos, porém especificando-se a área da saúde, sentimos ausência 

de estudos.  Em busca ao repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte5, 

encontramos na área da Educação Física um número significativo de pesquisas que se 

aproximam do nosso estudo. Destacamos os estudos dos participantes que hoje fazem parte do 

Grupo de Pesquisa em Corpo, Fenomenologia e Movimento – ESTESIA, a qual sou integrante, 

dentre os estudos estão: O Bumba meu boi como fenômeno estético (VIANA, 2006); Uma 

educação tecida no corpo (MEDEIROS, 2008); O que as tramas simbólicas e estéticas nos 

revelam para pensar o corpo na Educação Física (OLIVEIRA, 2016); A tradição do grupo 

Araruna: compondo composições estéticas sobre o corpo, a dança e a Educação Física 

(SANTOS, 2016), dentre outros. 

 Em primeiro, a pesquisa de Raimundo Nonato Assunção Viana, em 2006, propôs 

articular uma discussão entre os conceitos de corpo, estética e educação, situando-os no cenário 

das danças tradicionais, especificamente no Bumba-meu-boi do Maranhão. O seguinte estudo 

parte da proposição de que o Bumba-meu-boi maranhense, assim como outros folguedos 

tradicionais reúnem elementos constitutivos que configuram uma linguagem estética que é 

expressa pelos corpos que a cultivam, também se constitui enquanto expressão educativa, nas 

formas de ser e de viver em sociedade, no espaço e no tempo, criando e recriando estruturas, 

modos de ser e de fazer dos sujeitos sociais.  

Tomando como referência os espetáculos Folguedos, Guarnicê e Flor do Lírio do grupo 

Parafolclórico da UFRN6, a pesquisa realizada por Rosie Marie Nascimento de Medeiros7, em 

2008, afirma a educação como um nó de significações tecidas no corpo. A autora destaca que 

ao vivenciar a experiência como expectadora e dançante desses espetáculos, foi possível 

                                                           
4 Ao utilizar os descritores corpo, festa junina e símbolos, encontramos 33501 estudos. Ao realizar uma filtragem 

para o ano de 2016, especificando os estudos presentes no campo de ciências da saúde com os mesmos descritores, 

não encontramos nenhum trabalho.  
5 Utilizando os mesmos descritores da primeira busca, encontramos 9122 estudos. Realizando uma filtragem para 

a área da saúde encontramos 1087, especificando na área da educação física, achamos 70. 
6 O Grupo Parafolclórico da UFRN foi criado em 1991 por alunos do curso de Educação Física, tendo como ponto 

forte não somente a dança, mas a interação com a comunidade, buscando trocar experiências entre o saber 

acadêmico e o popular com releituras de danças populares do nordeste do Brasil. Retirado do site: 

http://parafolcloricoufrn.blogspot.com.br/ 
7 Dra. Rosie Marie Nascimento de Medeiros é professora efetiva do departamento do curso de Educação Física da 

UFRN, a mesma foi à orientadora dessa pesquisa no Programa de Pós-Graduação de Educação Física da UFRN. 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/browse?type=author&value=Viana%2C+Raimundo+Nonato+Assun%C3%A7%C3%A3o
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construir significações culturais, simbólicas e estéticas, contribuindo para desvelar uma 

educação tecida no corpo.  

No ano de 2016, foram defendidas, no Programa de Pós-graduação em Educação Física, 

as produções acadêmicas realizadas por Ingrid Patrícia Barbosa de Oliveira e Emanuelle Justino 

dos Santos, que investigaram, respectivamente, os rituais Xirês dos Orixás8 e o grupo Araruna9. 

A partir de suas experiências corpóreas, as autoras buscaram dar significados a alguns 

elementos simbólicos e estéticos, presentes em seus campos de estudos. Em suma, as pesquisas 

afirmaram que essas experiências com o simbólico e o estético, inspiram a Educação Física a 

pensar o corpo sob uma perspectiva estesiológica, dotada de sentidos e conhecimentos.  

Algumas pesquisas realizadas pelo PPGED – Programa de Pós-graduação em 

Educação investem olhares na mesma perspectiva que as pesquisas anteriores aqui 

apresentadas, foi o caso do estudo produzido por Cecília Brandão Carvalho, em 2017. A autora 

vivenciou a preparação e os cortejos religiosos do grupo de Bandeirinhas de São João da cidade 

de Touros – RN. O estudo procurou investigar a relação do grupo com a educação, 

estabelecendo vieses para tecer discursos entre os símbolos e a estética, bem como suas 

colaborações para formação de um corpo sensível.  

  Na possibilidade de uma nova busca ao Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 

agora utilizando os descritores: Festa Junina e símbolos, apesar do resultado apresentar um 

número de estudos, por meio de uma leitura sucinta, foi possível perceber que nenhum dos 

estudos mostrou equivalência com as nossas pretensões. Contudo, foi possível visualizar que 

os estudos de Viana (2006) e de Carvalho (2017) apontam relações bem próximas com a nossa 

pesquisa, já que os mesmos investigam as festas juninas, ainda que em contextos diferentes. 

Percebe-se também, que os demais estudos citados, que foram elaborados a partir de 

experiências corporais, possuem identificações com o nosso, pois os mesmos desvelam a 

importância dessas vivências, a fim de compreender os elementos simbólicos e estéticos de seus 

campos de estudos e sua contribuição para a elaboração de tessituras corpóreas sensíveis.  

 Apesar de existirem essas coincidências, justificamos que nosso estudo pode colaborar, 

para ampliar os olhares sobre a festa junina, suscitando novos discursos e questões que 

                                                           
8 Xirê é uma estrutura sequencial de cantigas e danças dos orixás cultuados na cultura do candomblé, começando 

por Exu e indo até Oxalá. A palavra siré/xirê, para os nagôs, significa brincar, dançar e denota o tom alegre da 

festa do candomblé, em que os próprios vêm às terras para dançar, brincar com seus filhos. Durante o xirê, um a 

um, todos os orixás são saudados e louvados com cantigas próprias, as quais correspondem coreografias que 

particularizam as características de cada deus (OLIVEIRA, 2016, p. 32). 
9 O Araruna é um grupo de dança folclórica da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, na região Nordeste do 

Brasil. Em 1949, o Mestre Cornélio (o seu fundador) utilizou o quintal da sua casa para os ensaios do grupo, 

iniciando as suas atividades.  
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envolvem a condição da existência humana, a partir de suas vivências e as construções 

simbólicas, estéticas, culturais e sociais, abrindo sempre a oportunidade de que aconteçam 

novas interpretações, (re)construindo conhecimentos. Almejamos também, que este estudo 

possa permitir reflexões sobre a forma de como percebemos o mundo e as festas juninas, seus 

elementos simbólicos e estéticos, que ele seja percebido na condição de um forte instrumento 

para produção inesgotável de conhecimentos e, que essa condição adquirida por meio das 

experiências, permita o encontro do homem com seu corpo sensível, formalizando um novo 

modo de pensar as coisas, que estão em sua volta. Por fim, esperamos contribuir para o campo 

da Educação Física, no intuito de que o corpo não seja compreendido somente pelo seu 

funcionamento mecânico e fisiológico, mas como algo sensível, dotado de experiências 

mundanas, de infinitas percepções, compreensões e significações e que, por meio dessas 

atribuições, possa ser notado como um campo aberto para produzir conhecimentos.   

O modo de como esta pesquisa vem se apresentando, em se tratando dos nossos 

objetivos, problemática e justificava destacados anteriormente, elencamos a fenomenologia, 

com base na teoria existencial de Merleau-Ponty (2011), como aporte metodológico. Esse 

método permite que consideremos as nossas experiências no mundo, a partir da nossa vivência 

com outros corpos e fenômenos, para a construção do conhecimento como algo infinito e 

inacabado.  

Em consonância ao exposto, Nóbrega (2010, p. 38) assegura que quando colocamos “a 

experiência vivida como referência para qualquer sistematização teórica, a fenomenologia 

rompe com o principal postulado da modernidade: o racionalismo”. Dessa forma, a autora 

destaca que o predomínio da razão excludente é exclusivamente sucedida pelo que se vive no 

mundo, “englobando o refletido e irrefletido, a razão e a não-razão, o visível e o invisível”.  

As teorias tradicionais do racionalismo eram criticadas por Merleau-Ponty, pelo motivo 

das mesmas tratarem o corpo sob a dinâmica do mecânico, do fazer e produzir. O filósofo 

valorizava as experiências corpóreas “numa perspectiva sensível e poética da corporeidade”, e 

destacava que a experiência corporal colabora para que compreendamos os sentidos 

estabelecidos artificialmente pelas opiniões, pela linguagem, pelos apegos, pela cultura de um 

modo geral. Pelas diferentes possibilidades de expressão corporal podemos compreender a 

indeterminação da existência, possuindo vários sentidos, “elaborados na relação comigo 

mesmo, com o outro e com o próprio mundo” (NÓBREGA, 2010, p. 54).  

Assim, de acordo, Nóbrega (2010) aponta que: 
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[...] ao adotar a fenomenologia como referência metodológica, faz-se 

necessário incorporar a atitude ancorada na experiência vivida e aberta às 

aventuras da reflexão. O método fenomenológico é, antes de tudo, a atitude 

de envolvimento com o mundo da experiência vivida, com o intuito de 

compreendê-la. Essa posição não é uma representação mental do mundo, mas 

envolvimento que permite a experiência, a reflexão, a interpretação, a 

imputação e a compreensão dos sentidos (NÓBREGA, 2010, p. 38).  

 

 

Nessa ótica, entendemos que a pesquisa fenomenológica permite que sejam expostas as 

nossas compreensões acerca dos elementos que existem no mundo, isto é, este tipo de teoria 

admite que os conhecimentos impregnados em nossos corpos, em relação com o mundo e com 

os outros, são essenciais para a construção do saber. Em complemento, Carvalho (2017, p. 22) 

descreve que de cunho filosófico, a fenomenologia, lida dos estudos dos fenômenos, a partir 

deles mesmos, “buscando suas essências na existência, utilizando-se das dimensões da 

descrição, redução fenomenológica e interpretação”.   

Partindo desse pressuposto, nossa primeira missão para investigação do estudo, foi 

imergir na celebração das festas Juninas na cidade de Santa Cruz – PB, assim como participar 

da quadrilha, CIA Junina Luar10, da cidade de Alexandria – RN11 12, procurando identificar os 

principais símbolos e elementos estéticos, buscando seus significados por meio de conversas, 

questionamentos, imagens, códigos, dentre outros.  

As primeiras significações foram tecidas, posteriormente, ao período junino de 2016, 

após realizar as entrevistas com os 10 participantes, homens e mulheres, de idades entre 25 a 

50 anos, residentes e participantes das festas juninas de Santa Cruz – PB. No ano posterior, foi 

realizada uma entrevista com 6 brincantes, homens e mulheres, de idades entre 15 e 20 anos, 

da quadrilha Junina Luar. As primeiras traziam questões referentes sobre quais significados 

simbólicos possuíam a festa de São João13 e os elementos presentes; qual o santo junino que 

possuía mais relação, o motivo e o que eles representavam; o que mais encantou na 

ornamentação do evento junino e o motivo. As entrevistas para os quadrilheiros versavam sobre 

os sentimentos e significados que sentiram ao dançar na quadrilha Junina Luar; o que mais 

chamou atenção na quadrilha; quais sentimentos e reações que tiveram ao apresentar-se para o 

                                                           
10 A companhia Junina Luar Foi fundada em 2015, na cidade de Alexandria – RN. 
11 Segundo o IBGE, Alexandria é uma cidade brasileira, localizada no interior do nordeste, na região do Rio Grande 

do Norte. O município pertence à microrregião de Pau dos Ferros e a mesorregião do Oeste Potiguar, e fica a uma 

distância de 369 quilômetros a oeste da capital do estado, Natal. A cidade possui uma área estimada de 

381,202 km², onde, apenas 1,2984 km² pertencem ao perímetro urbano. Em 2016 a população possuía mais de 13 

mil habitantes, esse número elege o município como 39º mais populoso do estado e segundo de sua microrregião. 
12 Mais a frente será explicado o motivo de escolha dos dois campos de pesquisa.   
13 No município de Santa Cruz – PB e em outros localizados próximos, às homenagens aos santos de junho são 

chamadas de festa de São João, por isso, quando usarmos esse termos estaremos nos referindo aos festejos juninos.  

http://dicionario.sensagent.com/Natal%20(Rio%20Grande%20do%20Norte)/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/%C3%81rea/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Per%C3%ADmetro%20urbano/pt-pt/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Norte_por_popula%C3%A7%C3%A3o
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público; sobre o agrado com o tema e se ele foi bem desenvolvido; sobre a aparência em relação 

a imagem dos mamulengos; sobre o amor com a dança e a quadrilha.  

Imbricados nas experiências sensíveis vividas nas festas de São João, e como dançante 

da quadrilha Junina Luar, partimos para a segunda etapa investigativa da nossa pesquisa, que 

foi a descrição fenomenológica. Nessa fase da pesquisa, Nóbrega (2010) chama a atenção para 

que tratemos o fenômeno com um interesse investigativo, por meio de vivências sensíveis, 

procurando extrair do fenômeno novas possibilidades para compreendê-lo. Desse modo, a 

autora descreve: 

 
A descrição busca a própria coisa que, embora enraizada, encontra-se repleta 

de significados vividos dia a dia, sem que isso seja conscientizado ou 

verbalizado. Há também a intuição que faz sobressair o que já está aí, para 

melhor percebê-lo. Não se trata de utilizar a imaginação apenas de vista 

poético, místico ou psicológico, como de costume. Trata-se, portanto, de dar-

lhe um novo significado, um novo interesse epistemológico, a partir das 

possibilidades sensíveis (NÓBREGA, 2010, p. 40).  

 

 

O caminho percorrido durante a experiência nos oportunizou conhecer os preparativos 

iniciais dos festejos juninos em Santa Cruz – PB, de elencar os símbolos que mais se utilizam 

na decoração, o que as pessoas entendem por esses símbolos, como os símbolos estão presentes 

nas memórias das pessoas daquele local, quais os significados, quais os costumes e como 

algumas famílias comemoram a festa, os encantamentos e seus mistérios.  Por sua vez, o trajeto 

andado com o grupo de quadrilheiros de Alexandria – RN, possibilitou o meu contato direto e 

a apropriação de alguns hábitos culturais da cidade sede da quadrilha, assim como, conhecer 

seus integrantes e outras pessoas, me oportunizou também reaproximar da dança, 

experimentando novos movimentos corporais, dentre outros.  

Após diversas contemplações realizadas no campo de estudo, iniciamos o último passo 

investigativo da pesquisa, que foi compor os significados dos fenômenos simbólicos das festas 

juninas de Santa Cruz – PB, assim também, como dos elementos simbólicos e estéticos da 

quadrilha Junina Luar. As significações se deram por meio da construção de uma rede de 

significados, que é uma estratégia de investigação no contexto da pesquisa fenomenológica. 

Essa rede foi tecida lentamente por meio das minhas compreensões, enquanto participante dos 

festejos de São João e a quadrilha Junina Luar, pelos dados que obtivemos das entrevistas e 

conversas realizadas com os moradores da cidade de Santa Cruz – PB, que participam das festas 

e com os dançantes da quadrilha que foi investigada, por meio de entrevistas, conversas, 

imagens, fotos, reportagens e anotações em diário de campo.  
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Essa técnica nos oportuniza criar categorias abertas por meio de núcleos ligados a 

asserções. Os núcleos foram escolhidos pela recorrência de significações, pelas novidades 

expressas e até mesmo pela ausência de alguns sentidos. As asserções estão ligadas por 

respostas condizentes ao núcleo, onde se tem ideias comuns. Depois de construída e analisada, 

a rede de significação evidenciou “o estrutural do fenômeno estudado e dos fenômenos por ela 

revelados” (BICUDO, 2011, p. 88), estudiosa sobre essa técnica de análise de dados. 

As categorias abertas encontradas por meio da rede de significação, possibilitou a 

realização de uma investigação minuciosa sobre os fenômenos estudados, finalizando o último 

passo investigativo adotado por nossa pesquisa, a redução fenomenológica. Esta última etapa 

consistiu em distanciar as ideias, conceitos e teorias que já possuímos a respeito dos fenômenos, 

foi um momento que fez “brotar as transcendências, ela distende os fios intencionais que nos 

ligam ao mundo para fazê-los aparecer, ela só é consciência do mundo porque o revela como 

estranho e paradoxal” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 10).  

A respeito da redução fenomenológica, em consonância ao exposto, Nobrega (2010, p. 

39) “alerta para não nos acostumarmos com o mundo, mas admirarmo-nos ante as suas 

múltiplas perspectivas e recomeçarmos, considerando o que se pode dizer/fazer da nossa 

tendência individual e coletiva, mas também em busca do irrefletido”. Inclusive, Merleau-Ponty 

(2011) enfatiza que para ver o mundo e apreendê-lo como paradoxo, é preciso quebrar nossa 

intimidade com ele; essa ruptura nos faz enxergar as coisas em nossa volta, de um modo 

diferente.  

A redução, portanto, é um desprendimento daquilo que é habitual, é um mecanismo que 

nos põe em um mundo ilimitado de conhecimentos e informações, permitindo que 

compreensões sobre determinados fenômenos sejam constantemente (re)elaboradas. Merleau-

Ponty (2011, p. 14), notou na redução o possível reencontro com o mundo, tal como ele é: “O 

mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; eu estou aberto ao mundo, comunico-

me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável”.  

Foi a possiblidade do distanciamento da redução fenomenológica que me proporcionou 

enxergar as festas juninas com outros vieses, explorando por meio de olhares os fenômenos 

simbólicos, usados nesse período festivo. Essa condição oportunizou o entendimento e 

expansão dos significados que eu tinha antes, esquecendo as características objetivas dos 

festejos, dando ênfase ao sentido do que estava sendo vivido, refletivo e explorado. Viver os 

festejos juninos passou a ter um sentido mais gratificante, as cores, as roupas e os elementos 

das festas já não são mais os mesmos, tudo se modificou. O fato de estar situado neste mundo 
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junino, assim como tê-lo notado em outra perspectiva, confirmou a importância de estar 

impregnado a esse mundo e compreendê-lo em qualquer aspecto que se mostre.  

O modo minucioso de investigar, desta pesquisa, possibilitou momentos de muitas 

reflexões sobre nosso objeto de estudo, foi por meio desses momentos que nós conseguimos ter 

mais contato com a festa junina, observando detalhes que ainda não tínhamos percebido, 

ajudando-nos a desprender do que já tínhamos pensado sobre a festa de São João. Para Merleau-

Ponty (2011), a condição de vivenciar o mundo que está no corpo dos sujeitos se dá a partir 

dessa relação, que se repõe a essência da existência. Dessa forma, para que haja entendimento 

sobre o fenômeno, deve-se penetrar em um estado de concepção filosófica que se relacione ao 

mundo vivido, a intencionalidade e a redução fenomenológica. Para tanto, a fenomenologia é: 

 

 
[...] o estudo das essências, e todos os problemas, segundo ela, resumem-se 

em definir essências: a essência da percepção, a essência da consciência, por 

exemplo. Mas a fenomenologia é também uma filosofia que repõe as essências 

na existência, e não pensa que se pode compreender o homem e o mundo de 

outra maneira senão a partir de sua “facticidade” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p. 1). 

 

 

O aporte teórico da nossa pesquisa se constituiu por meio das interlocuções de Merleau-

Ponty (2011), e de Nóbrega (2003, 2008, 2010). As colocações desses autores foram 

indispensáveis para compreendermos o método fenomenológico. Além disso, esses autores nos 

subsidiaram para dialogarmos sobre as questões que envolvem o corpo e a estética. Para traçar 

discussões e conceitos sobre as festas, os símbolos, o sagrado e o profano, recorremos a Eliade 

(1979, 2010) e a Chevalier (1990). As reflexões sobre cultura e tradição foram asseguradas 

pelas importantes colocações de Zumthor (2011). As contribuições de Chianca (2006, 2013) e 

Silva (2010) foram essenciais, pois nos permitiram conhecer mais sobre as festas juninas e os 

símbolos que estão presentes nos festejos. Além desses, outros autores foram fundamentais para 

caminharmos, como Medeiros (2008), que nos motivou e despontou considerações sobre a 

experiência sensível com a dança, presente nos espetáculos do grupo Parafolclórico.   

Desse modo, essa trama dissertativa foi estrutura em três momentos. No primeiro 

capítulo, fizemos, incialmente, alguns apontamentos sobre o conceito de festas, as suas 

características transgressoras, suas relações com os aspectos sociais, sagrados e profanos, 

focando também as festas no contexto brasileiro. Como parte principal, abordamos sobre o 

processo histórico e evolutivo das festas juninas, partindo do contexto mundial finalizando em 

terras brasileiras. Portanto, este capítulo é fundamental na pesquisa porque rompe com a ideia 
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de que a festa é apenas um ato em comemoração a algo. Ainda, a importância desse primeiro 

capítulo se dá pelo fato de contextualizar a parte histórica das festas de São João, demonstrando, 

nesse decorrer, as características, o surgimento e desaparecimento de alguns elementos 

simbólicos, pertencentes aos festejos.  

No segundo capítulo, por meio da nossa experiência nos festejos de São João na cidade 

de Santa Cruz – PB, e com a participação como dançante na quadrilha CIA Junina Luar de 

Alexandria – RN, voltamos a descrever estas vivências apontando os símbolos juninos e seus 

significados. Nesse percurso, ainda trouxemos algumas discussões sobre os elementos 

simbólicos e estéticos, observados nas apresentações da quadrilha CIA Junina Luar. Essa parte 

se constitui como um dos elementos principais da pesquisa, pois foi por meio do exercício de 

experiência e da descrição de tais fenômenos, que nos desprendemos daquilo que já sabíamos 

a respeito do São João.   

Por fim, no último capítulo, engendramos alguns apontamentos sobre o corpo enquanto 

esfera sensível, esse que se manifestou nas experiências dos festejos de São João e da quadrilha 

Junina Luar de Alexandria – RN. Nessa parte da pesquisa, trouxemos alguns pontos que já 

tínhamos explicitado em outras sessões, a fim de construir apontamentos para se pensar na 

Educação Física. Na oportunidade, foi lançando um olhar inicial para discorrer sobre o corpo 

como sensível exemplar, apontando a importância da experiência simbólica para adquirir o 

corpo sensível. Assim, falamos do corpo festivo e suas possibilidades de socialização. Por meio 

da socialização, trouxemos a implicância da dança para a transmissão da cultura. Meditamos 

sobre o corpo sacralizado e seu modo de perceber o mundo, e ainda, sobre a faceta do corpo 

comunicativo.   

Nesse sentido, os convido a apreciar a minha vivência nos festejos de São João da cidade 

de Santa Cruz – PB e na quadrilha Junina Luar, assim como, sintam-se evocados a dialogarem 

com os discursos que aqui foram entrelaçados. Que esse exercício de apreciação instigue novos 

olhares acerca do que estamos apresentando e, que a transcendência do mundo junino que vivi, 

seja apregoado em seus sentidos a fim de despertar um novo homem dotado de sensibilidade, 

de cultura, de valores, e de muito conhecimento. ANARRIÊ...14 

 

 

 

                                                           
14 Anarriê (an arrière - para trás), muito usada nas quadrilhas, festas juninas. 
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“Fazer festa significa colocar-se diante do espelho procurando a si mesmo e à sua 

identidade; é buscar reencontrar as garantias histórico-culturais, reconfirmando-as 

na força da representação, no ato comunicativo e comunitário” 

(FERREIRA, 2006, p. 64). 

CAPÍTULO I  

  

SENTIDOS E SIGNIFICADOS DAS 

FESTAS E DO UNIVERSO JUNINO 
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A maioria das pessoas quando pensa no termo festa, ligeiramente faz atribuições a algo 

que está sendo meramente comemorado, menosprezando, por vezes, o que esteja envolto para 

a realização do evento. Muitas vezes, por exemplo, os festeiros nem sequer sabem o que estão 

celebrando, quais os motivos de se fazerem presentes aos eventos festivos, qual a colaboração 

deste em sua vida social, o que ele promove a sociedade local, dentre outros. 

Partindo desse pressuposto, Amaral (2001), doutora em Antropologia, que dedica os 

seus estudos a Antropologia Urbana, desde 1986, acentua que: 

 

 
É necessário admitir, assim, que a festa é mais que seu momento, envolvendo 

dimensões complexas, e que a análise atual é apenas um aspecto de uma busca 

de sentido mais vasta: tenta-se explicar a festa, mas ela é uma questão 

colocada à nossa civilização há dois ou três séculos. Sem resposta. 

Interrogação tanto mais intrigante e surpreendente quando se pensa a festa em 

momentos em que a economia de mercado e o crescimento industrial criaram 

condições sociais que tenderiam a eliminar estas manifestações que 

caracterizariam as sociedades não dominadas pela produtividade e 

racionalidade ocidentais (AMARAL, 2001, p. 20).  

 

 

A festa é um assunto tão estudado, mas, ao mesmo tempo bem complexo de se entender. 

Nesse sentido, Amaral (2001) reflete que dentre os métodos que mais utilizaram para investigar 

as festa foi à abordagem descritiva. A autora admite que exista uma ampla quantidade de 

trabalhos sobre os diversos tipos de festas, na maioria são estudos etnográficos sobre as 

sociedades indígenas e de orientação folclorista. Apesar de existir um grande número de 

pesquisas, percebe-se que o termo festa, geralmente, foi utilizado como “cultura espontânea” e 

“sobrevivência cultural” e ou outros do mesmo estilo, que por sinal, já foram abandonados, 

contribuindo assim, para que as festas fossem vistas apenas por seu aspecto cultural. 

Dessa forma, reafirmamos que a festa não é um fenômeno fácil de compreender. Para 

tanto, os diversos métodos utilizados para tentar compreender as festas, foi um fator importante, 

pois os diversos teóricos que a estudaram, tentaram explicá-la, criando diferentes conceitos e 

concepções. Em sua obra, Festa À Brasileira: Sentidos do festejar no país que “não é sério”, 

em suas reflexões sobre as festas, Amaral (2001), afirma que Émile Durkheim (1968), sociólogo 

francês, traz uma nova compreensão do que seja a festa, pois, se desprende da pragmática 

voltada unicamente ao contexto cultural. De modo geral, o sociólogo, elenca as principais 

características de todos os tipos de festa, que são: a superação das distâncias entre os indivíduos, 

a produção de um estado de “efervescência coletiva” e a transgressão das normas coletivas.  
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Considerado como pai da sociologia moderna e um dos principais pilares dos estudos 

sociológicos, Durkheim (1968, p. 547) descreve: 

 

 

[...] toda festa, mesmo quando puramente laica em suas origens, tem certas 

características de cerimônia religiosa, pois, em todos os casos ela tem por 

efeito aproximar os indivíduos, colocar em movimento as massas e suscitar 

assim um estado de efervescência, às vezes mesmo de delírio, que não é 

desprovido de parentesco com o estado religioso. [...] Pode-se observar, 

também, tanto num caso como no outro, as mesmas manifestações: gritos, 

cantos, música, movimentos violentos, danças, procura de excitantes que 

elevem o nível vital etc. Enfatiza-se frequentemente que as festas populares 

conduzem ao excesso, fazem perder de vista o limite que separa o lícito do 

ilícito. Existem igualmente cerimônias religiosas que determinam como 

necessidade violar as regras ordinariamente mais respeitadas. Não é, 

certamente, que não seja possível diferenciar as duas formas de atividade 

pública. O simples divertimento, [...] não tem um objeto sério, enquanto que, 

no seu conjunto, uma cerimônia ritual tem sempre uma finalidade grave. Mas 

é preciso observar que talvez não exista divertimento onde a vida séria não 

tenha qualquer eco. No fundo a diferença está mais na proporção desigual 

segundo a qual esses dois elementos estão combinados.  

 

 

Vários pontos nos chama a atenção no pensamento elaborado por Durkheim (1968), um 

deles é a comparação dos diversos tipos de festas com as cerimônias religiosas. Nas festas 

religiosas ou não, os indivíduos rompem as regras que são estabelecidas e respeitadas pela 

sociedade. Nesse sentido, entendemos que, ao mesmo tempo em que as festas são vistas por 

essa característica de quebra de padrões estipulados pela sociedade, ela também possui como 

especialidade a promoção da socialização das pessoas, ou seja, ela rompe com o que as pessoas 

edificaram e também as aproximam para que novas coisas sejam edificadas. 

Face a essa premissa, os discursos do escritor, sociólogo e antropólogo francês, 

Duvignaud (1983) possui relação com as reflexões estabelecidas por Durkheim (1968), 

ampliando o entendimento do que sejam as festas, uma vez que o primeiro autor afirma que as 

festas, além de se conformarem como acontecimentos que causam uma ruptura da vida social, 

também são caracterizadas pela promoção de um tempo e de uma forma de vivência, 

efemeramente incomum ao habitual, burocratizado e normatizado pelos regulamentos de 

conduta social. 

Essa ruptura da conduta social, produzida pelas festas pode incentivar a criação de novos 

laços de amizade e de solidariedade, onde os sujeitos se sociabilizam e se harmonizam para 

construírem suas identidades sociais, como assegura o folclorista e o historiador Mazoco 

(2007). Com isso, acredita-se que nossos comportamentos e características pessoais possam 
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influenciar para que esses laços de amizades e identidades sejam construídos, por exemplo, 

numa festa realizada em espaço aberto, é possível notar aproximações de grupos de pessoas 

com roupas pretas pulando, outros grupos com pessoas paradas de braços, outros grupos com 

pessoas de idades parecidas, etc. 

Em consonância, Teixeira (2010, p. 17), Professor associado da Faculdade de Ciências 

Humanas da Universidade Católica Portuguesa, que fez os cursos de Teologia e Filosofia no 

exterior, ao relacionar as festas com identidade social, propõe que “tais processos pressupõem 

estruturas antropológicas transculturais constantes, reveladoras da essência fenomenológica da 

festa (tema da antropologia filosófica e da filosofia da cultura), sem a qual o discurso sobre 

festa e identidade corre um risco de empastelamento”. Portanto, a participação nas festas podem 

produzir mudanças na identidade das pessoas, contudo, tais transformações acontecem a todo 

instante por meio de entrelaçamentos com outras pessoas de identidade diferentes, ou seja, 

nossos comportamentos nas festas ou não, são resultados de um constante processo identitário.  

De acordo com Brandão (2012), doutor em Ciências Sociais, e pesquisador sobre cultura 

popular, a identificação social depende também da condição de socialização a que o sujeito teve 

acesso e ao nível de conhecimento a qual foi exposto. Dessa forma, compreendemos que a 

socialização contribui para que as pessoas adquiram mais conhecimentos, portanto, quanto mais 

as pessoas se socializam com outros grupos, mais conhecimentos poderão possuir e, quanto 

mais completa for à socialização, mais interligado está o indivíduo ao grupo social e mais 

solidário ele estará com as demais pessoas e com as representações que dividem. Portanto,  

 

 
[...] a identidade é formada por processos sociais. Uma vez cristalizada, é 

mantida, modificada ou mesmo remodelada pelas relações sociais. Os 

processos sociais implicados na formação e conservação da identidade são 

determinados pela estrutura social (BERGER; LUCKMANN, 1999, p. 132).  

 
 

Brandão (2012), ainda comenta que os tipos de identidades podem ser reconhecidos na 

vida cotidiana e extra cotidiana. Para o sociólogo, a identidade é um produto da interação do 

sujeito com o meio social - religioso, político e econômico – características a qual a festa possui. 

Assim, “Cada um, de sua forma, ajuda a caracterizar a identidade coletiva, que será mais ou 

menos coesa, dependendo da força com que as representações sociais estejam presentes”, frisa 

Brandão (2012, p. 18).  

A ideia da ruptura dos padrões exigidos pela sociedade, ainda está contida em algumas 

discussões trazida por outros teóricos que são conceituados, um deles é Freud. O psicanalista 
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mostra a quebra da ruptura do social por outra vertente, àquela que está relacionada com os 

excessos e transgressões que os indivíduos realizam durante os eventos festivos. Desse modo, 

o autor reflete que “uma festa é um excesso permitido, ou melhor, obrigatório, a ruptura solene 

de uma proibição” (FREUD, 1974, p. 168).  

É sabido que, nem sempre, esses excessos são permitidos nos eventos festivos, isso vai 

depender do tipo de cerimônia, do local, do ambiente e do seu formato. Nesse sentido, Teixeira 

(2010) revela que a festa vista como produto de ruptura e transgressão, como aponta Freud 

(1974) precisa, hoje, ser reatualizada. O primeiro autor afirma que, se por um lado às festas 

fortalecem a ação identitária das camadas sociais, nem sempre, por outra vertente, à liberdade 

de transgredir as regras comportamentais estão juntas à alegria festiva. Por exemplo, existem 

certas festas na África e na Indonésia que, quando morre um rei há transgressões sem alegria. 

Por esse motivo, Teixeira (2010, p. 19) aponta que o pensamento de Freud precisa ser 

reatualizado, pois se restringe, quando muito a um só modelo de festas, esquecendo “o alcance 

das representações e crenças, superior ao do fenómeno psicológico da catarse ou ao fenómeno 

da densidade social”. 

O olhar de Teixeira (2010), em vista as colocações de Freud (1974), sobre o que seja a 

festa, nos permite olhá-la como um fenômeno que se revela como algo de dois sentidos, ao 

mesmo tempo em que transgrede, se restringe. Esse sentido de festa como oposição é percebido 

na obra, O sagrado de transgressão: Teoria da festa, do sociólogo francês, Roger Caillois, 

publicado em 1939. O referente autor caracteriza a festa como um elemento antagonista, pois, 

ela tanto pode unir como segregar grupos sociais. Nesse sentido, a festa 

 

 
[...] aparece como o fenômeno total que manifesta a glória da coletividade e a 

“revigoração” do ser: o grupo se rejubila pelos nascimentos ocorridos, que 

provam sua prosperidade e asseguram seu porvir. Ele recebe no seu seio novos 

membros pela iniciação que funda seu vigor. Ele toma consciência de seus 

mortos e lhes afirma solenemente sua fidelidade. É ao mesmo tempo a ocasião 

em que, nas sociedades hierarquizadas, se aproximam e confraternizam as 

diferentes classes sociais e onde, nas sociedades de fratrias, os grupos 

complementares e antagonistas se confundem, atestam sua solidariedade e 

fazem colaborar com a obra da criação os princípios místicos que eles 

encarnam e que acredita-se, ordinariamente, não devem se juntar.” 

(CAILLOIS, 1950, p. 166). 

 

 

Postas algumas caracterizações e conceituações sobre as festas, de acordo com os 

teóricos já citados, como elemento transgressor, provocador de excesso, de ruptura, que 

identifica e unifica grupos sociais, também percebemos que existe um importante elemento, 
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que está submerso na festa, o tempo. Em seu sentido mais pregnante, a festa possui uma estreita 

relação com o tempo, pois “[...] nasce da sua relação com o tempo” (TEIXEIRA, 2010, p. 20).  

Teixeira (2010) faz algumas reflexões e afirma que a festa é algo inverso ao tempo 

cotidiano anódino. Em seu entendimento, se a festa se conformasse com as características desse 

tempo cotidiano, e fosse incutida nas vivências dos sujeitos e das comunidades, ela seria vista 

como algo negativo. Portanto, [...] “se assim fosse, teríamos tão-só um sentido negativo de festa, 

ou seja, a festa seria sinônimo da ausência de trabalho. Mais que anulação de certo tipo de 

tempo – o da cotidianidade, do labor, do esforço e do cansaço -, a festa é recriação do tempo, 

assumindo um significado afirmativo” (TEIXEIRA, 2010, p. 20).  

Contribuindo com o pensamento acima, Amaral (2010, p. 18) aponta que o tempo é 

quem caracteriza a festa como um fato social total, pois “no limite, tudo é festa durante o tempo 

da festa”. A autora ainda traz, em sua obra, outro conceito de festa relacionado ao tempo, desta 

vez, assegurada pelo pensamento de François André Isambert. De acordo com o sociólogo 

francês, a festa é uma “celebração simbólica de um objeto [evento, homem ou deus, fenômeno 

natural, etc.] num tempo consagrado a uma multiplicidade de atividades coletivas de função 

expressiva” (AMARAL apud ISAMBERT, 1982, p. 315).  

Diante do contexto, o doutor em Ciências Sociais, Brandão (2012), também reflete sobre 

a festa e o tempo sagrado em que foi apontado acima por Amaral apud Isambert (1982). Para o 

primeiro autor, o tempo da festa sempre reatualiza um evento que foi realizado em um passado 

mítico. Ainda, para o mesmo autor, o tempo sagrado suscita “um eterno retorno”, onde os 

domínios, os costumes, a cultura, as festas são regenerados. Portanto, o "eterno retorno" traz à 

tona às fontes primordiais dos eventos festivos que, consequentemente, eterniza a festa.  

Mircea Eliade (2010) esclarece que o tempo não é para o homem religioso homogêneo 

ou contínuo, mas, que existe intervalos no tempo sagrado, o tempo de festas. O tempo, o qual 

o teórico chama tempo sagrado, também pode ser visto em sua obra como tempo mítico. Esse 

tempo mítico ou [...] “sagrado é por sua própria natureza reversível, no sentido em que é, 

propriamente falando, um tempo mítico primordial tornado presente” (ELIADE, 2010, p. 62). 

A ideia de reatualização do tempo sagrado ou das festas para Eliade (2010, p. 76) é 

originada pelo “tempo de origem de uma realidade”, pelo “tempo fundado pela primeira 

aparição desta realidade”. Eliade, afirma que o homem se esforça para reatualizar esse tempo 

sagrado ou festas periodicamente por meio de rituais apropriados. O historiador descreve:  

 

 
[...] a primeira manifestação de uma realidade equivale à sua criação pelos 

seres divinos ou semidivinos: reencontrar o tempo de origem implica, 
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portanto, a repetição anual do ato do criador dos deuses. A reatualização 

periódica dos atos criadores efetuados pelos seres divinos in illo tempore 

constitui o calendário sagrado, o conjunto de festas (ELIADE, 2010, p. 76).  

 

 

Apesar de acontecer a reatualização das festas pelo tempo sagrado, ainda, de acordo 

com Mircea Eliade (2010), essa característica faz com que a festa sempre ocorra no tempo 

original. Desse modo, “o tempo sagrado é um tempo ontológico por excelência, “parmediano”: 

mantem-se sempre igual a si mesmo, não muda nem se esgota” (ELIADE, 2010, p. 64). Quando 

Eliade diz que o tempo não muda, o mesmo refere-se que o tempo sempre será sagrado, quando 

comparado com o tempo original. Portanto: 

 

 
A cada festa periódica reencontra-se o mesmo Tempo sagrado – aquele que se 

manifesta na festa no ano precedente ou na festa de há um século: é o tempo 

criado e santificado pelos deuses por ocasião de suas gesta, que são justamente 

reatualizados pelas festas (ELIADE, 2010, p. 64).   

 

 

O modo de como homem se reintegra, periodicamente, as manifestações provocadas 

pelo Tempo sagrado, que se apresenta como paradoxal, circular, reversível e recuperável, 

distingue seu comportamento, o classificando como religioso e não religioso. Para o homem 

não-religioso, o Tempo é apenas um marco para a sua existência e morte, não tem rotura e nem 

mistérios. Ao contrário, o homem religioso conhece os intervalos do tempo que são “sagrados”, 

o que o sucede e procede, a estruturação do tempo original, “[...] santificado pelos deuses e 

suscetível de se tornar-se presente pela festa” (ELIADE, 2010, p. 65). 

Eliade (2010) afirma que o homem não-religioso reconhece o tempo como algo 

descontínuo e heterogêneo. O autor aponta que o homem não-religioso tem a consciência de 

que existe o tempo monótono, que são as horas de trabalho e o tempo de lazer e dos espetáculos 

que é o “tempo festivo”. Dando continuidade, Eliade (2010) complementa seu pensamento 

afirmando que o homem profano vive diferentes ritmos temporais e exemplifica que quando o 

homem não-religioso escuta sua música preferida, ou apaixonado, espera a pessoa que ama, é 

diferente do ritmo do tempo de quando se trabalha. 

Visto as reflexões de Eliade (2010), referente à relação das festas, do tempo, do homem 

sagrado e profano, vale destacar que, dependendo da cultura, tais conceitos podem ser 

invertidos, ou seja, aquilo que é sagrado para uma cultura em outra é visto como profano ou ao 

contrário.  



36 

 

 
 

Embora já tenhamos explicitado os pensamentos de Durkheim, Caillois, Freud e Amaral 

sobre as mudanças no comportamento das pessoas, que participam das festas (alegrias, 

transgressões, ruptura), Eliade (2010, p. 76) revela que: “É justamente a reintegração desse 

tempo original e sagrado que diferencia o comportamento humano antes ou depois da sua 

participação numa determinada festa”. 

A discussão trazida até aqui, demonstra que a festa não é apenas um ato comemorativo, 

como foi problematizado no início dessa sessão. Percebemos a sua importância para desvelar 

outros contextos como identidade social, economia, religião, transgressões, rupturas, 

hierarquia, entre outros para a construção do entendimento do que seja as festas. Contudo, um 

conceito adotado por Caponero e Leite (2010) nos prendeu a atenção, pois nele notamos 

algumas aproximações com o tema abordado em nossa pesquisa, os festejos juninos. Desse 

modo, os autores dizem:  

 

 
Independente de suas origens, as festas são verdadeiras encenações a céu 

aberto que têm como cenário as ruas e praças públicas das cidades. As festas 

possuem características únicas, por estarem associadas à civilidade, por 

reviverem lutas, batalhas e conquistas, homenagearem heróis, personalidades 

e mitos. Podem estar associadas à religiosidade como acontece com as festas 

litúrgicas ou em louvor aos santos, principalmente em louvor aos santos 

padroeiros de cada localidade; podem estar ligadas aos ciclos do calendário 

para comemorar os momentos importantes da vida cotidiana, como no caso 

das festas de colheitas ou festas da culinária; podem ser festas folclóricas que 

recriam algo que ficou na memória coletiva; podem ser festas étnicas por 

expressarem a tradição cultural das comunidades de imigrantes, sobretudo, 

europeias [...] tão difundidas no interior do país (CAPONERO; LEITE, 2010, 

p. 100 – 101). 

 

 

As reflexões trazidas pelos últimos autores nos transportam para uma viagem de quando 

o Brasil foi descoberto. No início dessa descoberta, as comemorações festivas realizadas no 

Brasil nos remetem aos rituais realizados pelos primeiros nativos dessa nação, os índios. 

Existem poucos escritos que falam sobre como aconteciam esses rituais festivos, mas dos 

poucos relatos deixados, a maioria revela que “[...] a festa, no seu sentido primeiro, já existia 

entre os indígenas, que comemoravam suas vitórias guerreiras em torno de uma fogueira muitas 

vezes deglutindo os inimigos vencidos” (FERREIRA, 2013, p. 54).  

Ferreira (2013) lembra que a partir do ano de 1500, o Brasil foi colonizado pelos 

portugueses, a maioria dos costumes que dos índios, principalmente, os de caráter religioso 

foram abandonados – os índios passaram por um processo de catequização. Tal processo 

promoveu a aquisição dos costumes advindos dos países europeus, inclusive, as festas que 
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tinham um cunho religioso, dessa vez, voltada ao cristianismo, crença essa desconhecida pelos 

primeiros habitantes do Brasil. 

A luz do exposto, assinala-se que: 

 

 
A chegada dos portugueses no início do século XVI traria outros tipos de 

comemoração, quase sempre ligados a eventos religiosos cristãos e muitas 

vezes servindo de modelo para a catequese indígena. Boa parte do que 

conhecemos atualmente como “festas populares brasileiras” são oriundas 

dessas ações catequizantes que incluíam não somente os índios, mas também 

os negros escravos. Maracatus, caboclinhos, congadas, bumba meu boi, 

cucumbis e cavalhadas são, desse modo, produtos de uma ação pedagógica da 

Igreja buscando inculcar nas populações iletradas usos e costumes da 

civilização ocidental (FERREIRA, 2013, p. 54).  

  

 

A festa junina que é considerada como um festejo popular brasileiro, não é uma 

comemoração que se originou no Brasil. Com ela não foi diferente, quando comparada aos 

demais tipos de festas, o seu processo de evolução no Brasil, deveu-se aos costumes e rituais 

religiosos trazidos pela corte portuguesa. Isso não quer dizer que outras culturas não tenham 

influenciando no modo como o Brasil realiza suas comemorações festivas, inclusive a festa de 

São João. Como exemplo, Cascudo (1967, p. 29) relembra que o uso os fogos de artifícios nas 

festas juninas não remete apenas a Portugal, em suas origens: “Os portugueses trouxeram da 

China, na segunda metade do século XVI, os foguetes, petardos, bombas, as bichas-de-rabear, 

que se divulgaram em Portugal […]. No Brasil, espalhou-se o costume em finais do século 

XVIII”. 

Pelo exposto, entende-se que, com a aproximação e, consequentemente, com a 

apropriação dessa diversidade cultural, o Brasil reinventa tais costumes deixando parecidos 

com as tradições que aqui existem, proporcionando outros significados para a comemoração 

das festas, no caso as festividades juninas e o que estão presentes nelas. 

Concordamos com Cascudo (1973), quando o autor afirma que a cultura é um processo 

herdado pelas gerações, que são capazes de modificar e readaptar nosso modo de pensar e 

enxergar a vida. Nesse sentido, o autor expõe que a cultura é: 

 

 
[...] o conjunto de técnicas de produção, doutrinas e atos, transmissíveis pela 

convivência e ensino, de geração em geração. Compreende-se que exista 

processo lento ou rápido de modificações, supressões, mutilações parciais no 

terreno material ou espiritual do coletivo sem que determine uma 

transformação anuladora das permanências características (CASCUDO, 1973, 

p. 21).  
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Ao fazer uma análise nesse conceito, observa-se que existe uma relação do que seja a 

cultura, com algumas concepções que estão submersas na fenomenologia da percepção de 

Merleau-Ponty (2011, p. 205), quando o filósofo, em seus estudos, revela que o corpo próprio 

é aquele que “está atado a um certo mundo”, fica clara a afirmação de que o homem está fixado 

no mundo da cultura e da história, ou seja, nossos comportamentos, ações, gostos são produtos 

de imbricações culturais.  

 

 

Pela ação da cultura, instalo-me em vidas que não são a minha, confronto-as, 

revelo uma para a outra, torno-as co-possíveis numa ordem de verdade, torno- 

me responsável por todas, suscito uma vida universal, assim como me instalo 

de uma só vez no espaço pela presença viva e espessa do meu corpo. 

(MERLEAU-PONTY, 2002, p. 115).  

 

 

Merleu-Ponty (2011) mostra que o nosso corpo é responsável por receber e transmitir 

os conhecimentos culturais. Desse modo, compreende-se que as vivências com outras culturas 

permite que o nosso corpo seja embebido por essas experiências culturais, permitindo que 

ocorram mutações constantemente, talvez, seja por isso que Merleau-Ponty (2011, p. 212) 

afirma que o nosso corpo “[...] é um conjunto de significações vividas que caminha para seu 

equilíbrio. Por vezes forma-se um novo nó de significações [...]”.  

Nossas experiências corporais, com o mundo da cultura, revelam muito sobre nossa 

história, nosso corpo e nosso mundo. Desse modo, recorrendo ao historiador francês Le Goff 

(1990), relacionamos nossos pensamentos como o que ele chama de cultura histórica, na sua 

obra História e Memória. O autor apresenta a cultura histórica como um conjunto de fenômenos 

que constituem a mentalidade história de uma época.  

Parafraseando Cardoso (2008), doutor em educação, entendemos a cultura histórica 

como uma forma peculiar de vivenciar e significar o mundo e suas coisas, que objetiva-se em 

descrever e analisar a orientação para uma vida prática, o auto entendimento e a sensibilidade 

das pessoas. Em suma, pode-se afirmar que a cultura histórica é uma consequência das 

manifestações da consciência histórica, que se interligam aos múltiplos meios nos quais a 

história é empregada, mesmo que de modo irrefletido, tais como os produtos da cultura. 

Posto isto, continuaremos a avançar nosso discurso, por meio de uma breve 

contextualização histórica e evolutiva dos festejos juninos, desvelaremos a importância da 

contribuição cultural de Portugal e da igreja católica, para a solidificação desse evento em terras 

brasileiras. Tais apontamentos nos permitirá enxergar essa festa com um olhar mais atento, 
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distinguindo aquilo que veio de outros lugares ou até mesmo as coisas que já faziam parte da 

nossa cultura. 

Assim, em sua origem, as festas juninas remontam-se há um tempo muito antigo, muito 

mesmo antes que o surgimento da era cristã. No período de junho (tempo do solstício de verão), 

precisamente, no dia 21 ou 22, o Sol, no horário de meio-dia, chega ao seu ponto mais elevado 

no céu. Em todo ano, tal data é conhecida por possuir o período diurno como maior que o 

noturno. Na mesma ocasião do ano, os povos do hemisfério norte (celtas, bretões, bascos, 

sardenhos, egípcios, persas, sírios, sumérios) realizavam rituais evocando a fertilidade para que 

as plantações surtissem colheitas produtivas, aponta a antropóloga Rangel (2008). 

As características climáticas que decorrem no hemisfério norte são propensas para que 

as estações do ano se apresentem de modo bem definido, fazendo com que o ciclo vegetativo 

passe por algumas mudanças, isto é, as folhas da vegetação alteram seu pigmento procedendo 

à secagem, com as quedas, as chuvas e o solstício de verão, o renascimento. Essa dinâmica que 

acontece no ciclo vegetativo é algo parecido com a “saga de Tamuz e Adônis, que submergem 

do mundo subterrâneo e retornam todos os anos para viver com suas amadas Istar e Afrodite e 

com elas fertilizar a vida, os plantios e as colheitas” (RANGEL, 2008, p. 16). 

Não é só a saga de Tamuz e Adônis que possui ligação com as festas juninas, Ribeiro 

(2002) traz em seus estudos sobre a festa junina, outros apontamentos acerca do surgimento 

desse tipo de festa, e revela que na era da mitologia romana as festas do tempo solstício, no 

período de junho, eram celebradas em comemoração à deusa Juno – mulher de Júpiter – que 

fazia parte do panteão dos deuses greco-romanos. A deusa era protetora do casamento, do parto 

e, sobretudo, da mulher, em todos os sentidos da vida familiar. Segundo a autora por último 

citada, toda mulher achava possuir a sua "Juno", seja particular ou familiar, e como forma de 

agradecimento levavam oferendas e prestavam cultos. 

 

 
A origem do culto a Juno é apontada como reminiscência dos antigos cultos 

de fertilidade onde, das mulheres e da terra dependiam a reprodução e a 

produção agrícola que significavam a continuidade para o grupo. Desde os 

tempos primitivos, as comunidades humanas desenvolveram técnicas de 

plantio e cultivo de cereais juntamente com rituais de fertilidade. Nos cultos, 

celebrava- se a fecundidade da terra e confirmava-se a das mulheres, que se 

preparavam para novas gestações ao término da colheita (RIBEIRO, 2002, p. 

05).  

 

 

Rangel (2008) afirma que, para os moradores do hemisfério norte, os rituais de 

invocação pela fertilização ajudavam no desenvolvimento do plantio e das boas colheitas. Tais 
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rituais perduraram por muito tempo, até mesmo na Era Cristã, pois, por mais que fossem vistos 

como atos pagãos, não foi possível acabar com suas práticas, é tanto que, no século IV, as 

principais celebrações pagãs foram incorporadas ao calendário das festas católicas (RIBEIRO, 

2002). 

Era de costume que nos rituais de fertilização existisse a presença do fogo. Na Era 

Cristã, a igreja católica, acreditava, por vezes, que detinha todo poder e conhecimento, 

considerava os rituais em volta das fogueiras como práticas sem decências, já que as mesmas 

eram realizadas por pessoas pagãs. Houve inúmeras tentativas de monges e bispos em erradicar 

esses ritos, contudo, somente no Concílio de Trento15 (1545 – 1563) foi que a igreja passou a 

aceitar os rituais com fogos, mas, ao invés de chamá-los de fogos dos rituais do solstício, passou 

a caracterizá-los como fogos eclesiásticos, assim, o fogo que significava indecência passou a 

significar algo que também purificava (CHIANCA, 2013).   

Portanto, até aqui, percebe-se que os festejos juninos foram relacionados com as 

comemorações pagãs que aconteciam durante a era mitológica, caracterizados, principalmente, 

como rituais em volta de fogueiras, onde as pessoas clamavam aos deuses, a fertilidade das 

plantações.  Em suma, a festa junina, nesse período, era determinada como uma comemoração 

voltada aos cultos pagãos com o propósito de se obter boas colheitas. Nesse panorama, houve 

significativa mudança, sendo a Igreja Católica uma das responsáveis por isso.  Assim, uma festa 

que era pagã passou a ser vista como cristã, o fogo da fogueira que era ritualístico passou a ser 

aceito como eclesiástico e impregnado de sentidos santos.  

Apesar da igreja católica ter associado o acendimento da fogueira ao nascimento de João 

Batista, Chianca (2013) revela que não existem escritos na bíblia que comprovem tal afirmação, 

porém, é possível escutamos essa declaração na tradição oral brasileira contemporânea: 

 

 
A primeira fogueira acesa nessa data teria sido na cidade de Jerusalém, onde 

viviam as primas Maria e Isabel. Isabel, no final da gravidez de seu filho João, 

combinara com Maria enviar um sinal após o parto. Esse sinal seria acender 

uma fogueira em frente à sua casa. A partir daí, o dia 24 de junho ficaria 

marcado pelas fogueiras em homenagem ao nascimento de São João 

(RIBEIRO, 2002, p. 5). 

 

 

                                                           
15 Reconhecido pela Igreja Católica Romana como o 19º conselho ecumênico, o concílio de Trento aconteceu na 

cidade de Trento, localizada no norte da Itália. Instituído pelo papa Paulo III, o Concílio de Trento foi uma forma 

de reação da Igreja Católica à Reforma Protestante, promovida por Martinho Lutero, na primeira metade do século 

XVI, que tinha como objetivo condenar as novas doutrinas protestantes, além de reafirmar os dogmas da fé 

católica. Sugestão para leitura: http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf5/texto3.pdf. 
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 Desse modo, foi datado no século VI que a Igreja Católica adotou o dia 24 de junho para 

solenizar o nascimento de São João Batista que, de acordo com a Bíblia, batizou Jesus Cristo 

no rio Jordão. Mais tarde, somente apenas no século XIII, foram adicionados os dias em 

comemorações aos outros santos juninos, São Pedro (dia 29 de junho) e Santo Antônio (dia 13 

de junho), aponta Ribeiro (2002).  

Na Europa, as comemorações do solstício de verão foram incorporadas à cultura do 

lugar, de modo que em Portugal, além de comemorarem a festa de Santo Antônio e de São 

Pedro, incluíram São Paulo, os dois últimos que são homenageados no dia 29 de junho, afirma 

a antropóloga Rangel (2008). 

No Brasil, muitas das celebrações festivas religiosas foram influenciadas pelos costumes 

Europeus, assim também aconteceu com as festas juninas. Os jesuítas que catequizaram os 

índios trouxeram a festa junina para as terras brasileiras, isso, a partir do século XVI. Ribeiro 

(2002) afirma que as celebrações realizadas pelos jesuítas, em específico, as festas que reuniam 

fogueiras, rezas e alegrias se mostravam muito pertinentes para chamar a atenção dos indígenas, 

principalmente, para a mensagem evangelizadora dos padres. A coincidência se deu mediante 

as celebrações das festas juninas trazidas pelos jesuítas, que aconteciam em um momento do 

ano em que os índios também praticavam seus ritos de fertilidade, desse modo, fez com que as 

festas juninas tomassem o gosto da população que habitava em nossas terras. 

Na obra São João na cidade: ensaios e improvisos sobre a festa junina, a antropóloga 

Chianca (2013) apresenta dois trechos narrados, onde se percebe que as festas juninas trazidas 

pelos portugueses conquistaram os índios que viviam no Brasil. O primeiro discurso advém do 

ano de 1584, descrito pelo frei português Fernão Cardim, o qual afirmava que das celebrações 

festejadas pelos índios como muita alegria, uma delas era a fogueira de São João. O outro data-

se alguns anos depois, em 1627, relatado pelo Jesuíta Vicente Salvador, assegurando que os 

índios só participavam com vontade da cerimônia do São João, pois era um evento que sempre 

trazia novidades e pela presença da fogueira e capela.  

Amaral (2001) explica que as festas, no princípio da colonização brasileira, além de se 

enquadrarem pelo que ela chama de “modo de ação” para catequizar os índios, as festividades 

serviram para tornar os portugueses e demais estrangeiros toleráveis com o enfrentamento das 

experiências, em um lugar se encontrava um povo, clima, plantas, animais e cultura 

desconhecida. A antropóloga complementa sua reflexão destacando a festa como um fenômeno 

de importante mediação simbólica, que possibilitou a constituição de uma linguagem, em que 

pessoas de diferentes costumes podiam se comunicar. 
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Seguindo um percurso cronológico, mais a frente, entre a metade do século XVI até o 

XIX, as festas juninas começaram a ser comemoradas de modo diferente, em todos os sentidos. 

A parte religiosa começou a ter um destaque maior e ser levada mais a sério pela população. 

No item festividade, deu-se início as representações artísticas: o teatro, o canto e a dança. Nesse 

sentido, voltando nosso olhar ao modo de como realizavam os festejos juninos, perceberemos 

que os rituais em volta a fogueira, que evocavam a fertilização aos deuses, foram dando espaço 

às manifestações de cunhos religiosos e artísticos (CHIANCA, 2013). 

Amaral (2001) destaca que dentro desse período, algumas festas que aconteciam no 

Brasil eram organizadas em torno das “Entradas”. Tais eventos festivos eram classificados 

como recepções solenes destinadas aos soberanos, a bispos e às autoridades (governadores-

gerais e vice-reis). Geralmente, essas festas celebradas para os governantes portugueses, eram 

datas importantes que marcavam um acontecimento pessoal, por exemplo, casamentos, 

nascimentos e mortes. Desse modo, pode-se dizer que as festas, além de serem realizadas para 

conclamar o poder e o reconhecimento real daqueles que representavam o Brasil-Colônia, 

serviam também para aproximar a corte com as pessoas que moravam no Brasil. Portanto:  

 

 
Ao estender sua privacidade ao público, em forma de “generosa concessão” – 

a festa – o rei atribuía significado às imagens e palavras nela apresentadas, 

criando deste modo laços simbólicos de intimidade com o povo, que disto se 

envaidecia muitas vezes. Por outro lado, a participação da população nas datas 

importantes da vida do rei reforçava bastante o culto à personalidade deste, 

característico da época da centralização do Estado (AMARAL, 2001, p. 26).   

 

 

Para que as festas, no período colonial, pudessem representar essas datas importantes, a 

corte, geralmente, organizava comemorações que chamassem a atenção do público, deixando 

sobressair o fenômeno da espetacularização, que hoje é tão percebido nos eventos festivos. 

Sobre este apontamento, a historiadora, Del Priore (1994), em sua obra Festas e Utopias no 

Brasil Colonial, reflete:  

 

 
O anúncio da festa revestia-se de características que enfatizavam o especial, o 

peculiar, da data. Vestimentas luxuosas, instrumentos musicais e máscaras 

tinham por objetivo sacudir a comunidade da modorra do seu cotidiano, por 

meio do barulho dos tambores e do espetáculo visual da promessa de 

divertimento. [...]. A ênfase na mistura de mascados ou personagens ricamente 

paramentados reforça a ideia de que essas comissões procuravam atrair e 

seduzir o público, sempre sublinhando o caráter institucional do evento (DEL 

PRIORE, 1994, p. 30). 
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 Evidencia-se, nesse contexto, que no período colonial existia toda uma preparação para 

a realização dos eventos festivos, esses preparativos não aconteciam somente no ato que iam 

anunciar às festas. Vale salientar que, geralmente, as cerimônias festivas realizadas pelas cortes 

seguiam um roteiro para a sua realização. Del Priore (1994) destaca que as festas realizadas no 

Brasil-colônia, sempre começavam com celebrações religiosas, como: missas, novenas e 

procissões, sendo finalizadas por uma queima de fogos de artifícios e os bailes com muita 

comilança e bebedeira. Dessa forma, as preparações e realizações dessas festas, chamavam a 

atenção de todos, inclusive, daqueles que não faziam parte da corte, pois para a autora por 

último citada, esses momentos se constituíam como uma oportunidade para que essas pessoas, 

não pertencentes da nobreza real, exibissem também suas melhores vestimentas, joias, bordados 

e outros adereços.  

Mesmo que esses tipos de detalhes voltados a espetacularização das festas começassem, 

frequentemente, a fazer parte e a se destacar nos roteiros festivos, a Igreja Católica, por vezes, 

tentava elucidar a vertente sagrada de tais festas. Del Priore (1994) destaca que essas tentativas 

da igreja em normatizar as festas eram inúteis, pois as pessoas que participavam dos eventos 

eram habituadas a cometer todas as formas de excessos, como exemplo, a autora aponta que as 

celebrações religiosas (missas, procissões ou novenas), eram vistas como momentos que 

serviam para encontros amorosos, e a comida que tinha um sentido sagrado era consumida em 

grande quantidade, reforçando o pecado da gula. 

Ainda sobre as festas no período colonial, um detalhe enfatizado pelo jornalista e 

escritor brasileiro Tinhorão (2000), em sua obra As festas no Brasil Colonial, nos chamou a 

atenção, uma vez que retrata as participações dos negros nas festas, durante o período colonial. 

O autor expõe que com a inclusão dos negros nos eventos festivos, estes passaram a ser mais 

animados. Pelo que entendemos, fica claro que a animação das festividades, proporcionada 

pelos negros, era uma forma deles compensarem por meio de risos e diversão a vida escrava, a 

qual eram sempre submetidos. Apesar disso, a participação dos negros teve grande importância 

para o cenário da cultura brasileira, pois foi a partir daí que surgiram diversas manifestações 

culturais, como: a congada, o cacuriá, a umbigada, o lundu, etc. 

Acentua-se que as realizações das festas nesse período se resumiam as datas festivas 

apontadas pelo calendário da corte ou da Igreja Católica. Nesse sentido, as festas religiosas da 

Igreja Católica eram, normalmente, voltadas para as comemorações aos dias dos seus santos, 

inclusive, as festas juninas, que também já eram comemoradas durante o período do Brasil 

colonial, como declara Freire (1995, p. 246), sociólogo, historiador e ensaísta brasileiro: “Uma 
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das primeiras festas, meio populares, meio de igreja de que nos falam as crônicas coloniais do 

Brasil é a de São João já com fogueira e danças”.  

 Nesse decorrer histórico, vislumbramos que as festas juninas já eram celebradas durante 

o período colonial, com isso, é afirmável dizer que a Igreja Católica agiu como uma coadjuvante 

da corte, na articulação no novo modo de como os festejos juninos começaram a serem 

realizados. Um fato que nos chamou a atenção foi saber que a festa junina era algo comemorado 

pelas cortes e o clero europeu, e que, no Brasil, passou a ser festejada por pessoas comuns, no 

meio rural e urbano. Em consonância a esse pensamento, Chianca (2013) assevera o modo 

simples de como eram realizados os festejos aos santos de junho, destacando que, as pessoas 

que moravam nas casas das ruas das cidades enfeitavam suas janelas com tecidos e flores, e as 

igrejas realizavam esses encontros para que o público se socializasse com conversas, 

representações teatrais, danças e distrair a fé cristã.  

Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, muitas novidades foram trazidas 

para comemorar as festas no meio urbano, inclusive as de cunho religioso, como eram 

considerados os festejos juninos. Dentre as novidades, destaca-se a presença dos fogos de 

artifícios, vindos de Portugal. Além dessa inovação, outras foram apresentadas ao povo 

brasileiro, como: as músicas e as danças de salão, com destaque para a quadrilha junina 

(CHIANCA, 2013).  

No século XX, os festejos juninos passaram a ter mais notoriedade no meio urbano, 

assinala Campos (2007), que realizou um estudo sobre as festas juninas e sua importância no 

contexto escolar. Para enfatizar essa informação, o doutor em educação afirma que até o início 

desse século, nos quintais das residências mais luxuosas da cidade de São Paulo, era de costume 

as pessoas acenderem fogueiras em comemoração aos santos juninos. As fogueiras eram acesas 

em grandes quantidades, que se observadas de longe dava a impressão que estava acontecendo 

um incêndio nos quintais das casas. O autor do estudo afirma que a atitude de acender as 

fogueiras no quintal das casas, mostra uma singularidade daquela capital, quando compara as 

outras brasileiras, pois, ao invés dos interioranos, caipiras, recém-chegados se converterem à 

cultura urbana local, os paulistanos se incorporaram as peculiaridades do mundo rural. 

Pelo que entendemos, Campos (2007) quis expor que a cultura e a tradição de acender 

as fogueiras nos quintais, foi algo introduzido pelas pessoas vinda do interior ou do meio rural 

do Brasil.  

Contudo, as tradições das festas juninas não se resumem somente ao ato de acender a 

fogueira, a comemoração dessa festa, por si só, já emana a pura tradição. Quinzani et al., (2016, 
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p. 100-103) ressalta que o “[...] festejar, para os brasileiros são as mais expressivas 

representações de tradição do que somos como povo. Portanto, [...] a tradição das festas juninas 

tem a função de dar resistência às inovações, reforçando a importância de se cultuar o passado”. 

Em incremento ao sentido do que seja a tradição, Hobsbawn e Ranger (2014) esclarecem 

que uma tradição não deve ser comparada com costume, mas deve ser compreendida como as 

regras implícitas ou espontaneamente aceitas, cujas realizações práticas, de caráter ritual ou 

simbólico, têm por objetivo reproduzir seguidamente, no íntimo das pessoas de um local, 

valores e normas de conduta, provocando uma “continuidade” em relação ao passado.    

É importante salientar que Zumthor (2011) em sua obra A letra e a voz, reflete que tanto 

a escrita como a oralidade são elementos fundamentais para existência da tradição. O autor 

revela que a sociedade está sempre em constante processo de transformação, em um refazer 

contínuo. Ainda que, sempre diferente, esse processo constante de recriação da tradição não 

impede que ela continue sempre a mesma. Essa característica da tradição é importante, pois é 

o que permite acontecer interações entre os elementos culturais presentes na sociedade, fazendo 

com que eles sobrevivam ao longo do tempo.  

Pelo exposto, entendemos que as festas juninas se constituem como exemplos ideais 

para demonstrar o quanto a tradição é um elemento relevante para que os costumes e a memória 

de certo lugar não sejam esquecidos. Nesse âmbito, é possível perceber o quanto as 

comemorações das festas juninas se modificaram no decorrer histórico apresentado, mas, 

também, é possível enxergar, sobretudo, que as principais essências das festas continuam as 

mesmas, apenas se recriou, sem perder seu sentido religioso e de fé.  

Para dar continuidade à contextualização história das festas juninas, a partir de agora, 

enfocaremos nos estudos de Chianca (2006), o qual aborda as festividades na cidade de Natal 

– RN. Esclarecemos que nosso intuito não é de apresentar as festas juninas de Natal – RN, como 

as representativas do Brasil, mas sim, de evidenciar a forma encantadora, mágica e alegre de 

como os festejos de junho se evoluíram. 

Depois do século XX, ocorreram inúmeras mudanças nas realizações das festas juninas. 

O estudo que Chianca (2006) realizou, mostra por meio de informações obtidas no Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e em alguns jornais16 da cidade de Natal, as 

evoluções nas festas de São João daquela localidade. A pesquisa mapeou, cronologicamente, 

as principais evoluções durante o período de 1900 a 2001. De modo geral, ao analisar esse 

                                                           
16 Os jornais utilizados na consulta para realização da pesquisa foram: A República, nos anos de 1900 a 1906 de 

1908 a 1910, de 1912 a 1918, 1928, 1930, 1931, de 1934 a 1946, 1950, 1958, 1960 e O Diário do Natal, nos anos 

de 1904, 1906 a 1908, 1911 e 1931. 
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período pesquisado por Chianca (2006), percebemos que algumas das mudanças que 

aconteceram nas festas juninas, partiram dos próprios costumes da sociedade brasileira, já 

outros, que existiam nas comemorações de Portugal, foram reatualizados, ganhando tons e 

traços característicos do Brasil. 

Na primeira parte da obra, A festa do interior: São João, migração e nostalgia em Natal 

no século XX, Chianca (2006) detalhou como a festa junina era realizada dentre os anos 1900 a 

1940. A antropóloga destacou que até o ano de 1920, as comemorações aos santos eram 

realizadas por meios de procissões, que aconteciam nas ruas em espaços paralelos as festas 

profanas, que propunham a sociabilidade entre as famílias e amigos. As ruas eram decoradas 

com ambientes que recriavam bosques e sítios, o que mais tarde se converteriam nos arraiais, 

como conhecemos hoje. Também, surgem nesse período os almanaques, livros que traziam 

adivinhações, superstições, receitas, jogos, ditados, prosa e poesia sobre as festas de São João.  

Mais adiante, de 1920 a 1940, os festejos juninos continuaram sendo um evento muito 

importante, principalmente, para a Igreja Católica, pois aconteciam procissões pelas ruas de 

Natal, onde os devotos andavam com bandeiras nos tríduos17, em comemoração ao santo São 

João Batista.   

Especificamente, em 1930, a festa profana que era comemorada em ruas paralelas a festa 

sagrada, passou a ser realizadas em clubes particulares, geralmente, quem participava desses 

eventos eram as pessoas da elite. As festas reservadas eram sempre comemoradas com temas 

voltados ao universo matuto, caipira, sertanejo. Todavia, em tais eventos destacava-se a 

culinária que trazia um cardápio que nos remete ao mundo caipira (CHIANCA, 2006).  

A festa junina, que se fortificava mais ainda como uma festa urbana, em 1940, era 

comemorada pela elite nos principais clubes da cidade de Natal – RN. Chianca (2006) acentua 

que foi numa ocasião dessas, que a imprensa mencionou pela primeira vez o nome quadrilha 

junina. Como as festas juninas exploravam temas voltados ao universo caipira, às vestimentas 

que os dançantes usavam eram trajes matutos. Em contradição, a forma de como a quadrilha 

foi inicialmente dançada em Natal, essa dança que é de origem palaciana, já havia sido praticada 

um século e meio pela corte portuguesa, antes da sua chegada no Brasil.  

Anteriormente, os locais onde aconteciam as festas juninas eram em espaços abertos nas 

ruas caracterizados como sítios e bosques, especificamente, no ano de 1943, os locais passaram 

a ser chamados de arraial, mesmo nos locais onde as comemorações eram segregadas para as 

                                                           
17 No texto, os tríduos corresponde a três dias de festas em comemorações ao santo São João. 
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elites. A ornamentação do local era constituída com folhas de coqueiro e bandeiras coloridas 

suspensas (CHIANCA, 2006).  

Outro fato importante, descrito por Chianca (2006), sobre o ano de 1943, ocorreu 

durante a apresentação de uma quadrilha junina, onde o músico Lolô Gomes acompanhou a 

dança matuta com a sua sanfona. O público não aprovou o novo estilo musical produzido pela 

sanfona do músico, os mesmos preferiam os estilos europeus e Norte Americano, como: o jazz, 

as valsas, mazurcas, habaneras e outros. 

Durante o ano de 1950, Luiz Gonzaga firmou sua musicalidade reconhecida no cenário 

nacional como tradicionalmente “nordestina”, representada pelos três estilos musicais: baião, 

xote e xaxado. Além de Gonzaga ter sido conhecido pelas suas vestimentas, que lembravam 

Lampião, sua voz o “tornou nacionalmente conhecido à paisagem e o universo cultural do 

“interior”, através, por exemplo, de canções como No meu pé de serra” (CHIANCA, 2006, p. 

71).  

Na década de 50, na cidade de Natal, as quadrilhas juninas que só se apresentavam em 

clubes e festas particulares se tornaram uma atração das festas populares da cidade, ganhando 

mais vigor em 1990, pois os bairros da capital do Rio Grande do Norte organizavam suas 

próprias quadrilhas juninas.  Talvez, essa expansão das comemorações das festas juninas, 

realizadas em clubes privados para os bairros, ajudou, a partir da década de 90, que os festejos 

começassem a ganhar um maior investimento do poder público, para a realização das festas. 

Tal feito contribuiu para que até a atualidade, as festas de São João ganhassem mais 

caracterizações de festa, com aspectos de espetacularização (CHIANCA, 2006). 

Ao descrever, incialmente, sobre o processo histórico das festas juninas no Brasil, 

terminando o percurso em Natal – RN, foi possível observar quanto aos festejos juninos 

vivenciados por mim, na cidade de Santa Cruz – PB, possuem fortes traços, no modo como se 

comemoravam essas festas quando comparado à era mitológica, em que as pessoas dançavam 

em volta da fogueira, agradecendo as chuvas e as farturas dos alimentos.  

Da mesma forma que nota-se evidências passadas, é perceptível também uma grande 

riqueza nas festas juninas, assim como um número expressivo nos elementos simbólicos que 

foram surgindo no passar dos anos, seus detalhes, suas arquiteturas, seus tons. O importante 

disso tudo, é ainda, a convicção obtida sobre as festas, e esses símbolos são essenciais para a 

compreensão da nossa cultura e tradição; são elementos chave para compreendermos e 

refletirmos quem somos e de onde vimos. 
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Nesse viés, para que se pudesse desbravar os mistérios, o encantamento e a imensidão 

dos festejos juninos, foi necessário vestir o meu corpo com as peças que estão na festa de São 

João. Ao juntar as peças e impregná-las em mim, instiguei que meu corpo junino, fosse capaz 

de olhar e perceber os vários vieses e matizes dos elementos simbólicos que compõe essa festa 

tão vibrante, colorida, tradicional e cultural. As vestes colocadas em meu corpo, por meio 

também das leituras em Merleau-Ponty, Nóbrega e Medeiros, permitiram-me a sensibilidade, 

passando a entender que as experiências nas festas juninas e os seus símbolos, podem imbricar 

em meu interior, constituindo-me como um ser sensível e cultural. 

Encantando com as belezas do mundo junino e suas possibilidades para a constituição e 

ampliação do conhecimento, meu corpo junino os convida a emergirem nesse imenso mundo. 

Desse modo, sintam-se a vontade para refletirem, ampliarem e dar novos sentidos ao que já foi 

atribuído sobre os símbolos que se fazem presentes nessas festas. Portanto, a partir de agora se 

preparem para deslumbrarem com os encantamentos e segredos que o ciclo junino possui e, 

viva essa experiência fenomenológica junto comigo. ALAVANTU...18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 “Alavantu” é uma palavra derivada do termo francês “en avant tout” que significa todos à frente. Esta palavra é 

utilizada por um chamador de quadrilhas quando dá um comando para todos seguir a frente com o mesmo passo. 
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CAPITULO II – OS SÍMBOLOS NOS 

FESTEJOS JUNINOS 

 

“[...] Manhã de dia-de-festa-de-santo, quando o arraial se adornava com arcos de bambu e 

bandeirolas, e o povo se espalhava contente, calçado e no trinque, vestido cada um com a sua 

roupa melhor [...]” 

(GUIMARÃES ROSA, 2015, p. 137). 

CAPÍTULO II  

 

 SANTOS, FOGUEIRA, XAXADO E BAIÃO: 

ENCANTAMENTOS E SIGNIFICADOS 

DOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS NUMA 

NOITE DE SÃO JOÃO 
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Apesar das festas juninas não serem originárias do nosso país, a maioria das pessoas 

quem vive no nordeste brasileiro, compreende o quanto elas são esperadas durante o ano para 

serem comemoradas. Há quem as festeje em casa rezando novenas aos santos joanino, fazendo 

comidas de milho, degustando bolos de diversos sabores, dançando as quadrilhas juninas ou 

participando das festas de rua. Particularmente, aguardo este momento com muita ansiedade, 

pois considero o mês junino a melhor época do ano. Estas celebrações me possibilitam 

experienciar sensações diversas, tais como: reencontrar amigos e familiares que residem em 

outras localidades, saborear o indiscutível e maravilhoso gosto de todas as delícias de comidas 

a base de milho, dançar improvisando passos de quadrilha, cantar o forró, rezar e agradecer a 

São João, São Pedro e Santo Antônio por todas as bênçãos recebidas durante o ano. Enfim, esse 

período proporciona ao meu corpo junino momentos de extrema felicidade.  

Além disso, o que também me encanta nas festas de São de João são algumas coisas que 

para algumas pessoas são invisíveis, como os segredos e as magias que estão sobrepostos nos 

elementos simbólicos, presentes nas festas. Sinceramente, eu consigo enxergar em quase todos 

os elementos esses tons de mistério e magia. A comprovação para isso, é que, constantemente, 

eu me perco a observar certos detalhes e me surpreendo todas as vezes que procuro o significado 

simbólico daquilo, ou o porquê daquilo está ali presente. É esse desconhecido, é esse mistério 

e magia, são esses detalhes, as cores, os sabores que causam no interior do meu corpo junino 

esse furacão de sensações e de inquietações. 

 A inquietação implantada em meu corpo junino, produzida pelas festas de São João, 

me fez apaixonar por esse tipo de evento. Todas as vezes que me encontro numa festa junina, a 

emoção toma conta do meu ser, me reencontro com o passado, me voltam lembranças das 

comemorações que foram vivenciadas ao lado dos meus familiares, inclusive com os meus pais. 

Esse acesso de voltar ao passado, faz com eu me liberte do habitual, me faz refletir para pensar 

no presente e no futuro, eu sinto que com esse tipo de vivência, me constituo, formalizo e edifico 

cada vez mais meus saberes. 

Os mistérios que as festas juninas guardam em seu seio são desvelados pelos 

significados dos seus elementos simbólicos que, vez por outra, aparecem e somem ou vice-

versa. Admito que essa característica peculiar dos símbolos juninos me causa um furor de 

ansiedade e curiosidade, minha apreensão é tanta, que durante as vivências dos festejos juninos 

eu me pego, constantemente, investindo o meu olhar para identificar aquilo que se modificou 

ou renovou, o que deixou de estar no lugar ou que mudou de tamanho, o que ficou feio ou 

bonito. Portanto, os símbolos são essenciais nas festas de São João, pois são eles que encantam 
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e caracterizam os festejos, é o produto das suas presenças e das suas somas que acontece a 

formalização da festa. 

Eliade (1979, p. 122-123) reflete que “[...] o simbolismo que está na origem de tais 

concepções pertence muito provavelmente a uma camada profunda do pensamento primitivo”. 

E ainda, admite que [...] o produto destas atualizações múltiplas constitui, em grande parte, os 

estilos culturais” (ELIADE, 1979, p. 167). Os símbolos são responsáveis por conservar as 

culturas abertas e por revelar as situações-limite dos homens. Portanto, para o autor, os símbolos 

jamais esvanecem da “atualidade” psíquica, eles podem alterar seus aspectos, mas, a sua função 

continua a mesma.  

Concordamos com Eliade (1979) quando passamos a refletir e relacionar os seus 

pensamentos com as festas de São João. Realmente, nas experiências com as festa juninas, 

percebi que os símbolos mudam suas características e significados, isso, em conformidade a 

cultura de um determinado local, onde a festa é realizada.  

Em conformidade ao que expomos, Souza (2013, p. 62-63), mestre em cultura e turismo, 

deixa em evidência que as festas de São João ligam-se a cultura nordestina, pois os seus 

símbolos possuem associação com o “espaço rural, o interior e o sertão”. Para o autor, os 

símbolos das festas de São João “envolvem crenças, mitos, saberes e práticas, enfim, toda uma 

memória” e, associados à identidade nordestina, comunicam significados que são entendidos e 

compartilhados pelos sujeitos que vivenciam esta cultura.  

Portanto, já que nosso propósito enquanto pesquisa envolve a tarefa de vivenciar por 

meio do corpo as festa de São João, destacando a compreensão inerente dos elementos símbolos 

presentes, sendo assim, a partir de agora, nos deteremos a tal trabalho.  

As tessituras apresentadas acima descrevem a importância que os símbolos possuem 

para a sociedade ou para a produção do conhecimento, pois, assim como já dito, os mesmos 

revelam muitos aspectos sobre nós mesmos, sobre as nossas histórias e cultura. Contudo, para 

que isso se manifeste, é necessário que um corpo esteja presente e que fique a frente desses 

símbolos, que os enxergues em diversas dimensões e direções, que os manipulem, que reflita a 

sua existência e a relação deles com esse corpo. Desse modo, nos debruçamos numa experiência 

corpórea nas festas de São João, nos anos de 2016 a 2017, com o intuito de compreender os 

significados dos elementos simbólicos presentes dos festejos.  

As minhas experiências corpóreas, vivenciadas nas festas juninas, se deram de dois 

modos. A princípio, no ano de 2016, a minha participação aconteceu nos dias 23 e 24 de junho, 

nos festejos de rua. Na oportunidade, juntamente com a minha família, celebramos a festa de 
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São João em casa e participando das festividades que acontecem na rua da cidade de Santa Cruz 

– PB19. Já em 2017, o modo como vivenciei as festas juninas foi bem mais intenso, pois além 

de participar novamente dos festejos de rua, eu dancei numa quadrilha junina, o que requer um 

maior tempo de contato com o mundo do São João.  

A diferença de vivenciar os festejos juninos nos consecutivos anos foi que, em 2017, 

como a atividade desta pesquisa já estava em fase de descrição de alguns dados, e como eu já 

havia passado pela experiência no ano anterior, senti uma maior sensibilidade. Ao me apropriar 

de cada parte do meu corpo junino, eu estava totalmente tomado pelas maravilhas das festas de 

São João. Essa apropriação que meu corpo junino tenha tomado, proporcionou-me a aquisição 

de um olhar mais atencioso e penetrante, que me permitiu contemplar os símbolos presentes no 

São João, de modo que, eu os tomava para a minha vida, cada símbolo contava algo sobre a 

minha história de vida.   

Exatamente, nos dias 23 e 24 de junho de 2016 foi o período em que foram realizadas 

as festas do São João na cidade de palco da pesquisa. Contudo, ao se aproximar desses dias, 

muitos curiosos começaram a frequentar o local do evento20 para verem como estava os 

preparativos, principalmente, a parte decorativa. Curioso para começar a traçar caminhos para 

a referente pesquisa e por escutar comentários eufóricos e positivos, por parte de amigos e 

familiares, assim como os outros moradores da cidade, comecei também a fazer frequentes 

visitas ao local onde às festas iam ocorrer, justamente, para comprovar se os preparativos 

estavam bem adiantados e se realmente no espaço já existia aquele “clima” de São João.  

Estar naquele espaço, observando adultos e jovens, homens e mulheres, trabalhando 

incessantemente, dando materialidade ao nosso “arraial”, me fez refletir sobre as relações de 

sociabilidade que as festas promovem e o quanto são importantes para que os eventos festivos 

aconteçam. Ao observar, me deu vontade de opinar sobre as confecções de alguns materiais que 

seriam utilizados na festa, de indicar os locais e as posições que eles tomariam nos espaços, 

enfim, me deu vontade de passar o dia todo escutando os sorrisos e as falas de quem trabalhava 

e passava pelo local do evento. Realmente, com isso, eu pude comprovar que já era possível 

sentir o “clima” de São João na nossa cidade, que por sinal, estava muito bem representado pela 

                                                           
19 A cidade de Santa Cruz fica a 445,5 km da capital João Pessoa e situa-se na região Oeste da Paraíba, pertence à 

mesorregião do sertão paraibano e a microrregião e a região metropolitana de Sousa, limitando-se a Oeste com o 

município do Lastro, a Leste com a comunidade de Lagoa, ao Sul com a cidade de Sousa, São Francisco e Pombal, 

e ao Norte com a cidade de Bom Sucesso, Tenente Ananias e Alexandria, as duas são localizadas no Estado do 

Rio Grande do Norte. 
20 A praça de eventos é o local onde se comemora os eventos festivos na cidade de Santa Cruz – PB. Antigamente, 

o arraial era montado no centro da cidade, mas por questões dimensionais, os festejos foram transferidos para a 

praça de eventos, no ano de 2014. 
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presença de alguns símbolos, pelo colorido e a movimentação do conglomerado das 

bandeirolas, já suspensas ao ar e, sobretudo, pela quantidade de pessoas que apontavam 

admiradas para cada detalhe exposto pelos organizadores do evento. 

Nesta época, sem dúvidas, o “arraial”, nome informal usado pela população de Santa 

Cruz – PB para denominar a festa, estava presente no conteúdo das conversas em toda a cidade, 

nos encontros de vizinhos na rua, nas praças, nos bares, entres os alunos nas escolas, sendo 

possível ouvir, corriqueiramente, nesses comentários frases, como: “Tu viu a frente do arraial?”, 

“Tu gostou?” “Tá21 ficando lindo!”, “Achei mais bonito que no ano passado!”. 

A empolgação empreendida pelas visitas das pessoas ao espaço e pelos comentários 

oriundos nas conversas dos moradores da cidade, fez com que eu fosse diversas vezes ao local, 

me encantando dia após dia, com todo aquele cenário, vivo, alegre e cheio de encantos. 

Contudo, por mais que meus olhos vissem tanta beleza, quando foi se aproximando os dias do 

evento, resolvi não ir mais ao local, fiquei com receio de que aquele encantamento fosse 

desgastado, antes mesmo que as festas iniciassem. 

Um dia anterior ao evento, eu estava bastante ansioso para que as festas juninas 

começassem, meu coração batia mais forte e rápido, em ritmo do forró nordestino. Apesar de 

toda ansiedade, eu me sentia mais do que nunca impulsionado a ir para a festa. No dia, antes de 

chegar ao local, comecei a me inquietar e fazer diversos questionamentos: Como vão ser as 

festas de São João deste ano? Será que após a conclusão da ornamentação, o arraial ficou 

bonito? Vai ter quadrilha? Quais novidades? Não ficaram somente nessas inquietudes, outras 

dezenas de perguntas vinham à tona e, eu sabia que só podia respondê-las, indo ao local e 

participando dos festejos.   

Então, chegando ao evento, distante poucos metros de um dos portões em que dava 

acesso a festa, um fato me causou espanto, ver a enorme quantidade de carros com placas de 

outros estados, estacionados nas ruas adjacentes ao local. No momento, eu pude refletir o 

quanto a festa de São João aproxima as pessoas, mesmo sendo de estados diferentes. Passando 

desse portão, tive a sensação de estar em outro local comparado ao que estava habituado a 

frequentar, a multidão de pessoas desconhecidas e as luzes que destacavam as cores das 

ornamentações, impregnou, vertiginosamente, em mim outra visão daquele ambiente, que de 

uma forma parecia ser mágica, tinha adquirindo mais amplitude, elegância e beleza.  

 Já dentro do espaço festivo, a primeira coisa na qual me deparei foi com duas fachadas 

de casas, construídas com pedaços de madeiras, que representavam um vilarejo na zona rural. 

                                                           
21 Tá é uma contração popular nordestina referente à palavra está.   
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Nas fachadas existiam espaços representativos de portas e janelas, esses respectivos espaços 

das portas eram os locais que davam acesso à passagem interna do local dos festejos. As portas 

e janelas eram enfeitadas com tecidos de chita, representação de cortinas (foto 1). Nesse 

instante, comecei a me sentir convidado, não só a entrar na festa, mas a imergir naquele universo 

de sons, cores e movimentos, de reencontros e de profanidade. 

Para Chevalier (1990), as portas possuem um sentido simbólico que representa uma 

passagem ou um elemento que divide dois estados ou dois mundos distintos. Relacionando a 

colocação posta por esse autor com a nossa experiência, foi possível compreender o motivo das 

sensações sentidas no meu corpo. Ao passar pela porta para o lado interno da festa de São João, 

comecei a sentir uma sensação de liberdade, sentia meu corpo remexer instantemente com 

movimentos, até então desconhecidos por mim, a partir dali, eu deixei para trás todas as minhas 

vergonhas e as encarei com outras atitudes.   

A significação simbólica da porta, representada pelo significado de oposição de dois 

estados ou mundos, pode ainda possuir aproximações com as festividades juninas que 

aconteceram em Santa Cruz – PB, no ano de 2016, no sentido de que, para algumas pessoas, o 

lado interno da festa poderia simbolizar o rural e o externo o citadino, ou para outros, o lado 

interno o profano e o externo o sagrado. 

 

 
Foto 1: Entrada do arraial em Santa Cruz – PB, 2016 

Fonte: Site Repórter PB 
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 Na foto 1, tem-se a representação de uma casa cercada, construída com pequenos 

pedaços de madeiras de árvores, típicas da Caatinga22. Essa estrutura, típica no cotidiano do 

homem nordestino, foi usada como elemento decorativo do portal, na entrada da festa.  

Ao posicionar-me em frente ao portal, comecei a imaginar os pequenos vilarejos, 

localizados próximos a minha cidade. Apesar de muitos interpretarem o espaço rural como um 

lugar de sofrimento, o vejo de um modo diferente. A caracterização do rural, no portal, 

representou a paz, o silêncio, a liberdade, a bonança, a saudade e a infância. Nesse instante, 

uma diversidade de flashes veio em mente, eu estava revivendo cenas da minha infância, 

quando ia ao sítio de familiares, e gozava da liberdade em correr por espaços imensos, sem 

carros e casas, de sentir nas solas dos meus pés descalços as texturas da terra, da areia e lama. 

Essa viagem momentânea ao sítio permitiu que nesta noite eu fosse bem mais feliz.  

Existem registros afirmando que os elementos que simbolizam o rural são utilizados nas 

festas juninas há muito tempo no Brasil. Comprovando essa informação, Chianca (2006) 

destaca que, na cidade de Natal – RN, no dia 26 de junho, do ano de 1900, dois trechos de um 

artigo publicado pelo jornal d’A República, revelavam o seguinte: em todas as ruas apareciam 

as tradicionais fogueiras, os bosques e outros motivos de decoração – os festejos prometiam 

certa animação, com as ruas caracterizadas como sítios, ou seja, como espaços rurais.  

Na cidade de Santa Cruz – PB, também pôde-se observar durante a época junina, 

diversas casas, lojas, ruas, escolas e outros espaços públicos decorados com bandeirolas 

coloridas, ou com adereços que simbolizam o rural nordestino, como: potes de barros, 

urupembas, cestos e chapéu de palha, tecidos coloridos, dentre outros. Assim sendo, 

compreende-se que esses recursos simbólicos têm também como função de nutrir o clima de 

festividade nas cidades e entre as pessoas, fazendo com que todos, direta ou indiretamente, 

acabem envolvidos por esse clima junino. Particularmente, esse contato com os adereços 

simbólicos nos espaços que não são da festa, me permite sentir que no mês de junho em Santa 

Cruz – PB, todo dia é dia de festa de São João.   

Souza (2013) aponta que a representação do espaço rural nas festas juninas, geralmente, 

acontece porque as pessoas das cidades não encontram mais em seu cotidiano elementos que 

caracterizam aquele tipo de espaço. Esse autor e Chianca (2013) compartilham com 

pensamentos bem parecidos, quando refletem que a representação do rural no São João se 

relaciona à saudade e a memória de quem um dia já viveu no ambiente rural. 

                                                           
22 A caatinga é uma vegetação exclusiva do bioma brasileiro. Essa vegetação é típica do clima semiárido que é 

encontrada em área do nordeste do Brasil. Geralmente, as árvores que constituem essa vegetação possuem espinhos 

e perdem suas folhas no período de estiagem. 
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Dessa forma, o processo de modernização fez com que os elementos que são símbolos 

das festas juninas, que eram utilizados nas casas das pessoas que moram em cidades pequenas 

ou na zona rural do Nordeste, fossem substancialmente trocados por aparelhos eletrônicos. 

Talvez, o ato de aderir ao uso desses equipamentos, seja o resultado da procura pelo conforto e 

rapidez. Contudo, durante as festas de junho, é possível perceber seus retornos. 

A presença desses tipos de símbolos nas festas juninas de Santa Cruz – PB, as quais meu 

corpo junino vivenciou, permitiu que eu, constantemente, me deparasse com pessoas 

contemplando a beleza de tais adereços, muitas vezes comparando com os que já possuíram em 

suas casas. Tais lembranças trazem para as pessoas que observavam, vários tipos de 

sentimentos, como: a saudade, alegria ou tristeza, pois, em contadas vezes, percebi que as 

pessoas ao tocarem esses elementos se emocionavam ao falar sobre os momentos fáceis ou 

difíceis que foram vividos por eles na zona rural. 

A ideia apontada por Chianca (2013), em sua pesquisa, traça argumentos que sinalizam 

o simbolismo rural das festas de São João, apresentando-a como uma categoria difusa, 

manifestando-se de forma ambígua, pois o rural é caracterizado, por muitos, como um local que 

ora possui períodos chuvosos e com abundância, outrora como um ambiente pobre e seco com 

falta de chuva, sendo também testemunho de injustiças sociais e misérias.  

Entende-se que, essa retratação do Nordeste, nos festejos juninos, pode ser dúbia, e 

depende do que se propõem a pensar neste aspecto, pois estes podem representar tanto a 

valorização da tradição e dos elementos utilizados por nossos antepassados, como também, 

podem revelar a desvalorização da região, quando comparada às outras regiões brasileiras. Isto 

é representado ao visualizamos a pobreza das figuras arquitetônicas das casas de madeira, de 

tamanho reduzido, com cortinas de um tecido barato, situados em um espaço citadino. 

Nas festas juninas de Santa Cruz – PB, o rural não estava simbolizado somente nos 

espaços decorativos, durante o evento, foi possível perceber que as pessoas costumavam utilizar 

roupas e adereços que eram parecidos com as vestimentas que os homens do campo usam. 

Contudo, as roupas em tons de xadrez quadriculados não me chamavam tanto a atenção quanto 

às matizes amarronzados dos chapéus, que eram vistos nas poucas cabeças dos participantes da 

festa. A compreensão impressa em meus sentidos pelas roupas dessas características, talvez, 

seja uma decorrência da habitualidade de ver pessoas as utilizarem em outros ambientes que 

não sejam festivos, e a admiração pelo chapéu se dá pelo contrário, pois, em nosso município, 

não se costuma ver pessoas, em festas, usarem essas indumentárias, é comum somente no 

período de São João. 
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Apesar de estar fixado em quase todos os ambientes das festas que vivenciei, eu ficava 

enfeitiçado quando via os chapéus fincados nas cabeças das pessoas. Particularmente, o chapéu 

possui um sentido de mistério, pois as pessoas geralmente os utilizam para esconder algo. 

Nessas festas, ao utilizar o chapéu, eu pude comprovar o que acabei de comentar. O chapéu 

encobriu algumas imperfeições da pele do meu rosto e meu cabelo que já estava um pouco 

assanhado, além disso, ocultou as movimentações do meu olhar e implementou alguns 

centímetros em minha estatura. Sem o costume de usar o chapéu, durante o tempo que o utilizei 

e andei pela festa, passei por vezes, despercebido pelas pessoas. 

Ao usar o chapéu, comecei a me questionar como uma coisa tão pequena daquela pode 

mudar a identidade de uma pessoa. Singularmente, ao fazer uso do chapéu, me senti mais 

bonito, com mais liberdade e segurança. A partir disso, passei a não mais associar a figura do 

chapéu somente ao homem da roça, mas, pela junção das curvas sinuosas de suas abas, ficou 

guardada em mim a memória do chapéu, como um misto de beleza e elegância.  

Lenzi (2015), doutoranda em Ciências Sociais, pelo programa de Antropologia da 

Universidade de Salamanca, produziu um artigo científico, fruto da sua dissertação de 

mestrado, que teve como objetivo compreender e analisar a simbologia presente no acessório 

chapéu. A autora apresentou por meio de alguns discursos com outros estudiosos à 

complexidade dos valores simbólicos que o chapéu possui e, dentre eles, destacou que esse 

objeto possui a função de determinar a identidade das pessoas. O seu estudo assegura que o 

indivíduo que usa o chapéu pretende mostrar sua identidade ou mudar para uma nova.  

Chevalier (1990) destaca que além ser signo de poder e sabedoria, o chapéu é também 

um símbolo que representa a identificação. Para Lexicon (1998, p. 54 apud Lenzi, 2015, p. 3), 

o chapéu “simboliza muitas vezes a cabeça ou os pensamentos; mudar de chapéu pode significar 

também mudar de ideia”.  

Jung e Von Franz (1968 apud Lenzi, 2015, p. 4) asseguraram que: 

 

 
[...] a troca de chapéu poderia mudar o pensamento de tal modo a dar outra 

visão do universo para o indivíduo. Aquilo que o indivíduo é – a sua real 

identidade – poderia, na verdade, ser um segredo e, se um simples chapéu não 

pode ser suficiente para definir essa identidade, pelo menos poderia contribuir 

para desvendar o seu estado de ânimo. 

 

 

Lenzi (2015) reflete que o simbolismo do chapéu em busca de uma nova identidade, só 

é possível devido a esse elemento alterar nosso corpo e, consequentemente, a nossa imagem. 

Sem dúvidas, ao usar o chapéu, senti que ele fazia parte do meu corpo, era como se fosse uma 
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extensão da minha cabeça, ele contribuía para que alguns dos meus traços identitários fossem 

respaldados e outros ofuscados. Assim, concordamos com o que foi dito pelos autores, 

associando as significações simbólicas provocadas e edificadas pelo o uso do chapéu, durante 

as festa de junho.  

Evidenciamos que se não fosse à utilização do chapéu pelas quadrilhas juninas das 

escolas, que se apresentaram no arraial, possivelmente, não viríamos mais com tanta frequência 

o seu uso nas festas juninas, foi o que percebemos durante a experiência na comemoração das 

festas de São João, em Santa Cruz – PB, pois, foram contáveis as ocasiões em que vimos alguém 

usar o chapéu, inclusive, o de palha. Essa resistência ao uso do chapéu, nas festas juninas, 

mesmo sendo tão frequente no espaço rural, talvez seja explicada pelo fato das pessoas 

associarem esse objeto como adorno típico do homem matuto. Percebeu-se que as poucas 

pessoas que o utilizam, essas não tinham a intenção de incorporar os hábitos dos homens da 

roça, ou ser comparado pelos seus comportamentos, em nossa compreensão, o uso do chapéu 

os constituía como sujeitos simpáticos, descontraídos e brincalhões. 

Se o chapéu de palha era pouco usado pelas pessoas que participam dos festejos de São 

João, em Santa Cruz – PB, ao contrário, nos espaços decorativos, era comum vê-los em grandes 

quantidades; eles estavam em todos os lugares, suspensos em cordões nos ares, em postes, nas 

barracas e, numa fila sequenciada, expostos em uma parede na parte superior do palco, por onde 

passaram as principais atrações musicais da festividade, como mostra a foto 2.  

 

 
Foto 2. Sequência de chapéus: decoração do palco das festas juninas em Santa Cruz – PB 

                                            Fonte: Site Repórter PB 
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No geral, a sequência de chapéus que enfeitava o palco do arraial era bonita. Apesar do 

destaque em tons dégradé, sua beleza não arrancava tanto a minha admiração, até porque, o 

meu encantamento por esse objeto se faz quando o vejo sendo utilizado pelos outros, como dito 

anteriormente. Contudo, o que chamou a minha atenção nesse espaço foi às imagens dos santos 

juninos, que estavam logo abaixo dessa sequência de chapéus. Percebam na foto 2 que logo 

abaixo da sequência de chapéus, existem três imagens dos santos juninos, da esquerda para 

direita: Santo Antônio, São João e São Pedro.  

Pondo-se a frente daquele palco, olhando para aquelas imagens, eu pude fazer várias 

reflexões e uma dessas foi sobre a importância que os santos juninos estavam representando 

naquela festa. Estou fazendo este apontamento, porque o único lugar no ambiente daquela festa 

de São João que tinha a representação deles, era onde as imagens estavam expostas. Outra 

aspecto a chamar atenção foi o tamanho daquelas imagens, tão pequenas que se tornavam quase 

insignificantes devido à grande amplitude da parede, chegando a perder o seu valor simbólico, 

se conformando, assim, a meu ver, como um ponto negativo para concretização de uma 

homenagem para os santos na festa.  

Aquelas imagens, naquele momento, ficaram marcadas na minha memória, eu não sabia 

explicar qual sentimento estava sendo exalado do meu interior, se era desgosto, por notar que a 

organização do evento não se preocupou com a questão estética e dimensional das imagens dos 

santos, ou se era tristeza por ver a pouca intenção que as pessoas davam àquelas imagens. Para 

que estes sentimentos não tomassem conta de mim, tive que parar repetidas vezes para refletir 

sobre aquilo que estava vivenciando, procurando buscar outras explicações, concluindo que, 

talvez a euforia do momento, ou até mesmo, o local onde as fotos estavam pregadas não 

permitisse tanto a atenção das pessoas que se faziam presente no evento. 

 As imagens dos santos poderiam ter tamanhos quase insignificantes, mas o uso delas 

no palco deu-se também a entender que as mesmas estavam fixadas no local mais visto e 

privilegiado da festa, onde todos podiam voltar seus olhares, era como se aquele ambiente fosse 

um altar. O modo como às imagens estavam dispostas na parede do palco configurou um detalhe 

que despertou mais uma vez meu interesse. A centralidade na imagem de São João estava 

representando a maior popularidade que o santo possui, quando comparado aos outros dois 

santos juninos.  

Nas entrevistas que foram realizadas com alguns moradores da cidade de Santa Cruz – 

PB e, que participaram das festas de São João, percebe-se uma unanimidade quanto ao 

favoritismo religioso ao Santo São João. Um dos entrevistados confessou que sua aproximação 
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com o santo João Batista se dá por meio dos aspectos simbólicos, tradicionais e místicos. O 

participante da festa assinalou que São João é: 

 

 
[...] o estandarte, o pilar tradicional. O mês de junho certamente não se fala 

“São Pedro” ou “Santo Antônio”, e sim, São João, não diminuo a importância 

dos outros, mas a simbologia, a mística, a tradição nordestina é o SÃO JOÃO 

(BRINCANTE 1, Entrevista, 2017).  

 

 

Apesar de sabermos e comprovar que existe esta popularidade com o santo São João, 

geralmente, as próprias pessoas que o elegem como favorito, ainda não sabem associar o São 

João ao santo verdadeiro, como foi apontado anteriormente por Lima (2010). Muitas vezes, os 

supostos devotos do santo minimizam seu valor simbólico, o visualizando somente como aquele 

menino de olhar ingênuo que carrega em seus braços um cordeiro de pelos brancos, deixando 

de procurar informações bíblicas que o enfatizam como aquele que anunciou e batizou o 

Messias. 

Essa confusão ou propriamente o desconhecimento acerca da história do São João, era 

algo também compartilhado por mim. No entanto, mesmo desconhecendo a sua história, sempre 

nutre profundo respeito e devoção por este santo, sobretudo, quando comparado com os demais 

santos juninos.  

Tal postura e contemplação para com o mesmo, advêm dos meus costumes religiosos e 

familiares, que desde a infância comemoravam esta data como muita fartança23, entusiasmo e, 

principalmente, muita fé.  

Mesmo que muitos ainda desconheçam a história de São João, é possível perceber que 

nas cidades pequenas, a fé propulsiona para que alguns dos moradores e participantes da festa 

de São João, busquem saber quem foi à figura de João Batista. Um dos nossos entrevistados 

mostrou, por meio do seu depoimento essa afinidade com o santo, pois, além de simbolizar São 

João como o precursor do Messias, aquele que batizou Cristo no Rio Jordão, o entrevistado 

identificou o santo como uma criança de feições suave, que carrega nos braços um carneiro. 

Assim, ele descreveu: 

 

 
São João [...] o precursor de Jesus Cristo que anunciava sua vinda a terra em 

forma de homem, que o batizou no Rio Jordão, e não se esquecendo da sua 

gestação em Izabel que foi proclamada na anunciação do anjo a Maria, são 

inúmeros os sentimentos de respeito e admiração que tenho a São João, 

                                                           
23 Fartança diz respeito a grande quantidade de comida. 
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destacando ainda a sua imagem que retrata um menino de expressão suave 

com um carneirinho. O que também chama a minha atenção é que segundo a 

tradição católica os dias consagrados aos santos são aqueles em que eles 

morreram. No caso de São João Batista, acontece o contrário: comemora-se o 

seu nascimento, que teria sido em 24 de junho de ano desconhecido 

(BRINCANTE 2, Entrevista, 2017). 

 

 

O suposto carneiro que muitas pessoas falam ver na foto de João Batista como criança, 

é um cordeiro. Em uma das suas atribuições simbólicas a imagem do cordeiro, Chevalier (1990, 

p. 287) faz referência ao santo João Batista e acaba enfatizando o destaque para a brancura 

impecável dos pelos do cordeiro. Em sentido religioso, o historiador diz que o cordeiro significa 

o triunfo da renovação, a vitória da vida sobre a morte, por isso, esse tipo de animal se constitui 

como “vítima propiciatória, aquela que se tem que sacrificar para assegurar a própria salvação”.  

Partindo desse pressuposto, surgiu o interesse em procurar compreender o que realmente 

significa aquele cordeiro que está ao lado de São João em sua imagem. Desse modo, se 

apropriando com o que foi descrito por Chevalier (1990), deu-se a entender que aquele cordeiro 

representa Jesus Cristo, aquele que o santo batizou, pois, segundos relatos bíblicos, diante da 

missão de Cristo na terra, Deus o fez de cordeiro imolado para que se sacrificasse em retribuição 

do perdão dos nossos pecados. 

Ainda ao refletir sobre as imagens dos santos, na foto 2, que estavam sobrepostas no 

palco, sobretudo, a de São João Batista, percebemos que além do carneiro, em uma das suas 

mãos, nota-se uma cruz que possui um faixa com um texto escrito em latim - Ecc agnus dei – 

que traduzido para o português quer dizer – eis o cordeiro de Deus, como observa-se na figura 

6. Essa frase tem um sentido simbólico religioso bem relevante, pois foi proferida por João 

Batista, para as pessoas no dia em que ele batizou Jesus Cristo no Rio Jordão (João 1:29). Ainda, 

essa mesma frase é mencionada pelos padres quando a hóstia é apresentada e consagrada no 

altar. 

Interessado em saber quais os significados atribuídos à cruz, recorreu-se ao dicionário 

de símbolos, que revelou ser este, de todos os símbolos do universo, o que representa a 

universalidade, “o mais totalizante”, a “comunicação terra-céu” (CHEVALIER 1990, p. 309 - 

310). Restringindo-se a um sentido religioso, a cruz simboliza Cristo, sua história, seu calvário, 

crucificação, morte e ascensão aos céus.  
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Figura 5: São João Batista representado como criança 

Fonte: Blog Colégio Nossa Senhora das Graças 

 

Já sabendo os significados dos símbolos que estão presentes na imagem de João Batista, 

chegamos à conclusão que outras compreensões podem ser edificadas, por exemplo, a forma 

como o santo segura a cruz e o carneiro, que parece representar um ato de cuidado, carinho e 

proteção. Se buscarmos a essência dos significados simbólicos desses elementos e a relação de 

João Batista com esses símbolos, certamente poderemos enxergar que essa proteção é uma 

resposta aos laços de familiaridade entre João Batista e Jesus24. 

Na obra de Lima (2010), A festa de São João nos discursos bíblicos e folclóricos, são 

apresentados alguns discursos sobre o santo São João, nos referidos descritos podem encontrar 

questões referentes às suas simbologias com significados voltados ao sagrado e ao profano. As 

simbologias sagradas estão intrínsecas nas escrituras bíblicas e as profanas nos discursos de 

alguns folcloristas.  

A igreja católica, representada pelo discurso sagrado, possui um grande suporte para 

argumentar toda a simbologia que é empregada ao santo São João, pois, a vida e os feitos 

realizados por João Batista são citados nos livros mais importantes da bíblia sagrada. De acordo 

com Lima (2010), a introdução ao santo junino, inicia-se mesmo antes dele nascer, no sentido 

de que sua concepção foi compreendida como fruto de um milagre, pois seus pais, Isabel e 

Zacarias, já possuíam idades avançadas para fecundar. Ainda, a mesma autora aponta que a 

simbologia mais significativa empregada ao santo é a dele como o percussor e batizador do 

Messias, Jesus Cristo.  

                                                           
24 Segundo a bíblia, João Batista era primo de Jesus Cristo, pois, sua mãe, Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. 



63 

 

 
 

Consoante a discussão, percebemos que as simbologias voltadas aos aspectos sagrados, 

que são atribuídos a João Batista, pela igreja católica e que estão descritos na bíblia sagrada, 

são facilmente encontradas nos discursos daqueles que vivem com veemência os festejos do 

mês de junho, como evidenciou-se no último depoimento de um dos nossos entrevistados25.  

Em contraponto aos simbolismos da sacralidade, atribuídos aos santos juninos, que são 

apresentados pela bíblia sagrada, segundo Lima (2010), a determinação do viés profano que são 

conferidos aos mesmos santos, diz respeito aos atos realizados pelas pessoas durante as 

comemorações festivas nos dias dos santos, nos ritos e nas superstições realizadas. 

Nesse sentido, Lima (2010, p. 85) destaca: 

 

 
O viés profano da festa e a construção imaginária de que os santos juninos 

são, necessariamente festeiros, é representado, por exemplo, por toda uma 

icnografia das imagens desses santos em argila. É comum se observar nos 

espaços das festas juninas uma peça de barro na qual os santos não aparecem 

mais em seus altares, resguardados em oratórios, mas sim, descem de seus 

pedestais e vêm juntar-se à folia profana da festa construída para homenageá-

los, de tal sorte que o anunciador da chegada do Messias, São João Batista, 

transforma-se em sanfoneiro; o erudito da igreja católica, Santo Antônio, 

transforma-se em trianguleiro e o primeiro papa e pai da igreja, São Pedro, 

transforma-se em zabumbeiro, temos ai um “autentico” grupo de forró pé-de-

serra, representado pelos principais santos do ciclo junino. 

 

 

A significação do profano, voltada às simbologias dos santos como seres festivos e 

alegres, empregada acima por Lima (2010), foi também constatada nos discursos das 

participantes das festas juninas. Por coincidência, nesses depoimentos, um detalhe nos chamou 

a atenção, ou seja, o fato das participantes fazerem comparações dos seus estados de alegria 

com a figura de São João Batista: “São João é o santo da alegria, e me representa muito bem, 

sou alegre” (risos) (BRINCANTE 3, Entrevista, 2017) – “São João é mais festivo, participativo, 

mais alegre, tudo a ver comigo” (BRINCANTE 4, Entrevista, 2017).  

Outras simbologias voltadas ao viés profano também são empregadas ao santo São João, 

curiosamente, algumas chegam a ser desconhecidas pelas pessoas que comemoram as 

festividades de junho, inclusive, onde vivi as experiências dos festejos. Como exemplo, Lima 

(2010) assevera que João Batista é considerado o santo do amor26, devido às moças, nas 

vésperas do dia 23 de junho, dirigirem suas preces para arrumar futuros casamentos e do 

erotismo, porque o dia do santo é propicio para a realização de práticas sensuais e de fertilidade, 

                                                           
25 Ver depoimento do brincante 2 na página 62. 
26 São João Batista divide o titulo de santo do amor com Santo Antônio. 
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por meio do banho no rio a meia noite, dos cantos, das danças dos casais em volta das fogueiras 

e as superstições realizadas na noite do santo.  

Apesar de São João Batista possuir também o título de santo do amor, o imaginário 

simbólico da população nordestina e, principalmente, da cidade de Santa Cruz – PB, onde 

vivenciei as experiências, atribui essa simbologia apenas ao Santo Antônio. Em particular, 

quando estava em frente à sua imagem no palco, também conferi essa mesma característica. Ao 

remeter esta característica simbólica, atribuída a Santo Antônio como o “santo casamenteiro”, 

recordo-me, inclusive, que já presenciei algumas situações em que familiares, especialmente, 

as do sexo feminino, realizarem simpatias com a imagem do Santo, com o intuito de 

constituírem matrimônio, nem um futuro próximo. Estas se enchiam de fé e esperança, 

colocando o santo de cabeça para baixo, afogando-o em um copo de água, libertando o mesmo, 

somente após o aparecimento de um cônjuge para quem realizou a prece. Em consonância, 

umas das participantes dos festejos juninos de Santa Cruz – PB, declarou uma maior afinidade 

com santo Antônio, justamente por ele ser considerado o santo casamenteiro (BRINCANTE 5, 

Entrevista, 2017). 

Outros significados simbólicos são atribuídos a Santo Antônio, por exemplo, como o 

santo protetor dos “pobres e necessitados”. Ribeiro (2002, p. 09) explica que Santo Antônio 

recebeu a titulagem devido ao seu trabalho no exército, que era de “socorrer as vítimas de 

injustiças [...] contra os perigos do combate”. Apesar de toda a sua bravura e bondade para com 

as pessoas, Santo Antônio, pelo menos aqui no Brasil, não ficou tão reconhecido ou simbolizado 

por realizar esse tipo de caridade.  

 A outra imagem que formava o trio no palco, como visto na foto 2, era a do santo São 

Pedro, este, que segundo Lima (2010), é o menos popular dos santos juninos, como comprovado 

quando escutávamos os participantes dos festejos juninos. Contudo, para a igreja católica, São 

Pedro é tão ou mais importante quanto os outros, pois, ele foi o primeiro apóstolo a ser escolhido 

por Cristo e o primeiro papa a ser empossado dessa religião cristã, ou seja, o primeiro 

representante de Cristo na terra. Além disso, São Pedro foi um dos personagens bíblicos mais 

citados nas escrituras santas. De acordo com Lima (1997), São Pedro foi citado 23 vezes no 

Evangelho de Marcos, 24 no de Mateus, 27 no de Lucas e 39 no de João, no Novo Testamento, 

ao todo, o santo é mencionado 182 vezes.  

Durante as experiências vivenciadas nos festejos juninos, percebi que as pessoas de 

Santa Cruz – PB não homenageiam tanto São Pedro, no sentido de que, quando se comemoram 

o seu dia, poucos acendem fogueiras, soltam fogos, fazem comidas típicas, produzem festas 
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familiares, dentre outros. As pessoas também não costumam associar São Pedro como aquele 

que foi o primeiro apóstolo escolhido por Cristo ou pelo seu primeiro papado, mas sim, por 

negar a Cristo 3 (três) vezes, ser guardião da chave do céu e por comandar as condições 

climáticas, os dois último em especial. A simbologia de comandar as situações do clima é tão 

impregnada no imaginário popular, que em períodos de estiagem, as pessoas roubam a imagem 

do santo e só a devolvem quando o ciclo de chuvas se inicia; em dias bem chuvosos e com 

ventos fortes, os devotos costumam colocar um terço dentro de um copo e pedem a São Pedro 

para que a chuva cesse. 

Chevalier (1990, p. 232), ao atribuir um significado ao símbolo da chave faz uma 

referência à figura de São Pedro, e assinala que: “o poder das chaves é o que lhe faculta ligar e 

desligar, abrir ou fechar o céu, poder efetivamente conferido a São Pedro pelo Cristo [...]” Para 

contribuir com o exposto, o autor reafirma que a função da chave tem “[...] um papel de 

iniciação e de discriminação, o que é indicado, com precisão, pela atribuição das chaves do 

Reino dos Céus a São Pedro”. Além disso, Chevalier (1990) acrescenta que esse poder está 

representado nas armas papais por duas chaves, uma de ouro e outra de prata. 

Concernente aos três santos juninos, aqueles que tinham as suas imagens fixadas na 

imensa parede do palco, das festividades de São João que vivenciei, particularmente, São João 

e São Pedro são os quais, imediatamente, associo as festas juninas, talvez, por estes serem os 

santos mais venerados na minha cidade e pela qual, meus familiares, sempre tiveram 

consideração. Mas, assim como por São João e São Pedro, tenho também devoção e simpatia 

por Santo Antônio, o casamenteiro e protetor dos injustiçados. Contudo, em Santa Cruz – PB, 

especificamente, São João e São Pedro (mesmo que no dia de São Pedro não façam tantas 

comemorações) são os santos mais devotados nesta época. Além da tradicional festa junina 

pública, que acontece no centro da cidade, é comum acontecer em clubes particulares grandes 

shows e festas tradicionais no dia deste Santo, sendo denominadas por “festas de São Pedro”. 

O que me chamou a atenção nisso tudo foram às construções simbólicas sobre as 

vertentes voltadas ao sagrado e ao profano, instituídas aos santos juninos. Sinceramente, ao 

saber das suas benditas histórias e dos seus vínculos com Jesus Cristo e a igreja católica, foi 

preciso parar para refletir se aquela seria a forma mais apropriada de homenagear os santos, e 

se a vertente profana se sobressaia da sagrada. Para pensar dessa forma, acerca da vertente 

sagrada, que tem se manifestado em mim, certamente, foi influenciada pelos costumes que trago 

da minha família e religião. Desse modo, Eliade (2010, p. 17) expõe que “o homem toma 
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conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra como algo absolutamente 

diferente do profano”. Em complemento ao propagado, Eliade (2010), reflete que: 

 

 

Pode se medir o precipício que separa as duas modalidades de experiência – 

sagrada e profana – lendo se as descrições concernentes ao espaço sagrado e 

à construção ritual da morada humana, ou às diversas experiências religiosas 

do Tempo, ou às relações do homem religioso com a Natureza e o mundo dos 

utensílios, ou à consagração da própria vida humana, à sacralidade de que 

podem ser carregadas suas funções vitais (alimentação, sexualidade, trabalho 

etc.) (ELIADE, 2010, p. 19 – 20). 

 

 

Mesmo expondo a reflexão acima, apontando a manifestação do sagrado em mim, é 

possível afirmar que a participação nos festejos juninos de Santa Cruz – PB, possibilitou que 

eu vivenciasse tanto a sua vertente sagrada quanto a profana. Nesse viés, apropriando-se dos 

pensamentos de Eliade (2010, p. 20), ao acentuar que: “[...] os modos de ser sagrado e profano 

dependem das diferentes posições que o homem conquistou no Cosmos”. Portanto, o 

sentimento da sacralidade era vivenciado por mim todas as vezes que escutava um estouro de 

um rojão e me benzia, quando acendia a fogueira e rezava, no ato de pedir a benção e abençoar 

no apadrinhamento, etc. Em contrapartida, o sentimento profano se sobressaia quando eu estava 

na festa de rua, quando dançava e cantava músicas, quando desejei me relacionar com outras 

pessoas. 

Em sua obra, O sagrado e o profano: a essência das religiões, Eliade (2010, p. 25) 

revela que as pessoas são de tais modos devido à sua forma de existir, ou seja, somos seres 

culturais, com gostos, atitudes e comportamentos devido às experiências que vivemos nos 

espaços, seja este sagrado ou profano. É, justamente, os espaços da nossa existência que o 

filósofo utiliza para destacar a experiência em distinguir o homem que é sagrado e profano. No 

primeiro caso, “[...] o espaço não [é homogêneo: o espaço apresenta roturas, quebras; há 

porções de espaço qualitativamente diferentes das outras”. Já no segundo caso,  

 

 
[...] o espaço é homogêneo e neutro: nenhuma rotura diferencia 

qualitativamente as diversas partes de sua massa. O espaço geométrico pode 

ser cortado e delimitado seja em que direção for, mas sem nenhuma 

diferenciação qualitativa e portanto sem nenhuma orientação – de sua própria 

estrutura (ELIADE, 2010, p. 26). 

 

 

O intuito de Eliade (2010), nesse discurso, não é de pregar oposição entre os dois tipos 

de homens e suas respectivas experiências no mundo, ou de dizer que o homem sagrado é o 
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certo, do bem e que vai para o céu, ao contrário do profano, mas, de revelar o fenômeno 

religioso, mostrando como o indivíduo enxerga e dar significado aquilo tudo que viveu. 

Portanto, o sagrado e o profano se configuram como modos diferentes de estar e interpretar esse 

mundo, de valorizar ou não as suas experiências, de atribuir ou não significados por meio das 

experiências que se vive. Porém, o filósofo destaca que o homem religioso é o que prefere viver 

experiências sagradas, não reduz os fenômenos a sua volta a meros conceitos, para o homem 

religioso o mundo não é fechado, as suas experiências possuem essência e são significativas, 

desvelando mais sentido a sua própria existência.  

A pesquisa de mestrado, O espaço sagrado em Mircea Eliade, de Mourão (2013, p. 31), 

investigou o pensamento de Mircea Eliade a respeito do espaço sagrado, discorrendo que: 

 

 
O sagrado revela aquilo que tem real valor e importância na vida do homem: 

este aspecto tem grande importância na hermenêutica de Eliade, pois se 

entende que o sagrado não só revela uma simples força, mas revela em sua 

essência aquilo que é, por excelência, verdadeiro e significativo para o 

homem. O sagrado então distingue entre todas as coisas no mundo, aquelas 

mais “humanas”, aquelas com as quais o homem deve se relacionar e 

valorizar, pois são importantes para ele. Não apenas isso. Percebemos que o 

sagrado revela, ou é, aquilo que é real por excelência, em oposição ao que não 

possui em si esta realidade, demonstrando uma dialética que foge ao 

estritamente religioso e se configura entre o Ser e o Não Ser. 

 

 

E continuou revelando: 

 

 
[...] o sagrado na obra de Eliade é apresentado segundo tal estrutura onde se 

diferencia do mundo comum, exatamente, porque transcende este mundo, e 

revela algo incrivelmente superior e positivo. Esta manifestação é de tal forma 

fecunda e eficiente que toda expressão do sagrado aparece ao homem de forma 

potente, como uma manifestação poderosa, ou mesmo como uma força. Esta 

manifestação nunca é desprovida de sentido ou significado, sempre revela 

algo, sempre é simbólica e vem ao homem como uma resposta para suas 

tensões existenciais de ser no mundo. E por fim, é parte fundamental de tudo 

aquilo que tem sentido e é importante para o homem, de tudo aquilo que 

realmente é, que faz parte do ser (MOURÃO, 2013, p. 33). 

 

 

Nesse sentido, entende-se que as experiências vividas nos espaços sagrados – sabendo 

que as festas juninas permitem vivenciar esses tipos de experiências – além de consentir que 

nos tornemos pessoas mais abertas para entender as coisas do mundo, revela que nossas 

compreensões acerca dos fenômenos, são significativas e apresentam um sentido real e 

verdadeiro. Essa colocação me fez acreditar que as experiências sagradas vividas nas festas de 
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São João em Santa Cruz – PB, instituiu um sentido sagrado em minha personalidade, 

promovendo para que eu não visse o mundo junino como algo homogêneo e fechado, 

permitindo compreender a significação simbólicas de alguns elementos que estão presentes 

nesse evento, mesmo que estes possuam significados profanos.  

Com isso, dá-se a entender que a cultura de certo local pode influenciar na forma de 

como enxergamos seus elementos. Por exemplo, na comemoração da festa junina por existir o 

consumo de bebidas, algumas pessoas a consideram como uma festa profana, mas, como 

também rememoram os três santos que são conceituados pela bíblia sagrada, para outros, pode 

representar uma festa sagrada. 

Hoje, a meu entender, os ritos supersticiosos realizados durante os festejos juninos, 

podem ser vivenciados como uma experiência sagrada, pois sempre, para o cumprimento do 

ato, percebe-se o envolvimento da figura dos santos, seja em uma música, oração, no uso das 

imagens, etc. Expondo isso, recordo-me de uma simpatia, que juntamente com meus primos, 

quando éramos crianças, fazíamos na casa do meu avô paterno na noite de São João, no decorrer 

do acendimento da fogueira. Segundo esta simpatia, no momento em que a fogueira era 

acendida, aquele que desejaria saber qual o nome do seu futuro cônjuge (homem ou mulher), 

deveria se esconder atrás da porta de entrada da casa onde a fogueira seria acesa e, após isso, 

aguardar alguém pronunciar um nome. Sendo assim, o primeiro nome que fosse dito naquele 

momento, seria o da pessoa em que o homem ou a mulher, realizador da simpatia iria se casar. 

Portanto, por ser realizada no dia de São João e, logo após o acendimento da fogueira, 

particularmente, essa superstição representa algo voltado ao viés sagrado.   

Nos festejos de junho em Santa Cruz – PB, a superstição que se ver com mais frequência 

é uma que no dia de São João, em frente e próximo à fogueira, as pessoas colocam uma bacia 

com água, se a imagem dessa pessoa não refletir na água, o mesmo não estará vivo no próximo 

São João. O antropólogo e folclorista Cascudo (1983) diz que essa superstição pode ser 

realizada em um açude, lago ou rio. Envolvido pelo mistério de saber sobre a minha existência 

até o próximo ciclo junino, eu me remeti a fazer essa experiência. Nos preparativos, comecei a 

sentir um pouco de medo, pois receava que a minha imagem não fosse refletida, por um instante 

me deu até vontade de desistir, mas a curiosidade tomou conta do meu ser, permitindo que eu 

realizasse a superstição. Com muitos risos e como sinal de alívio, eu consegui visualizar minhas 

feições no reflexo da água da bacia. 

Não só essa, mas outros tipos de superstições e rituais com água são bastante utilizados 

nos festejos juninos, por isso, Lima (2013) assinala que São João é também simbolizado como 
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o santo da água. Segundo relatos de alguns moradores de Santa Cruz – PB, antigamente, as 

pessoas tomavam banho nos rios, no dia 23, a meia noite, para simbolizar o batismo realizado 

por São João Batista em Jesus Cristo. Em consonância ao exposto, Lima (1997) afirma que, um 

dos momentos mais divertidos que acontecia nas cerimônias mais antigas, nas festas de São 

João, era aquele com que se almejava simbolizar o batismo de Jesus, pelo milagroso filho de 

Santa Isabel.  

Sobre os banhos nos rios no dia de São João, Lima (2013) ainda reflete que, nem só os 

festeiros realizam a prática da imersão na água, a imagem do santo era levada junto deles para 

também ser submergida. Assim, de acordo com Cascudo (1971 apud LIMA, 2013), o banho da 

imagem de São João nas águas dos rios simbolizava a produtividade, a purificação e a 

capacidade de guardar e conservar forças.  

A relação do batismo com água pode revelar a existência de uma semelhança entre o 

significado simbólico desses dois elementos, visto que para acontecer o batismo é necessário à 

presença da água. Desse modo, a semelhança dessas significações pode ser encontrada em 

Chevalier (1990), quando o filósofo revela que a água é fonte de vida, meio de purificação e 

centro de regenerescência e o batismo que é [...] “o rito de imersão, é um símbolo de purificação 

e de renovação” (CHEVALIER, 1990, p. 126). Nesse sentido, acreditamos que o ato simbólico 

do batismo, que é realizado no dia de São João é uma forma representativa de pedir ao santo a 

purificação do corpo e da alma pelos pecados cometidos, é também, como se fosse uma 

ritualização para uma tentativa de mudança de vida, uma promessa para não mais cometer tais 

pecados, e como forma de retribuição, aquele que realizou o ato teria durante um ano a vida 

mais próspera e produtiva.  

Na obra Imagens e Símbolos, Eliade (1979, p. 147) expõe que “as águas simbolizam a 

soma universal das virtualidades; elas são fons et origo, o reservatório de todas as possibilidades 

de existência”. O autor desvela em diversas partes dessa obra a pertinência dos significados das 

águas, principalmente, em relação aos rituais cristãos e aponta algumas reflexões sobre o 

batismo. Relativo ao batismo, para o autor, o ato de imersão na água significa a dissolução das 

formas, a morte com o renascimento. Eliade (1979, p. 147) afirma que “o contato com a água 

comporta sempre uma regeneração: por um lado porque a dissolução é seguida de um novo 

nascimento, por outro lado porque a imersão fertiliza e multiplica o potencial da vida”.   

Em consonância ao exposto, entende-se que o ato de imersão na água durante o batismo 

é um momento oportuno para despirmos das nossas impurezas e formalizarmos como um novo 

ser, talvez seja, por isso, que Eliade trata a água como um elemento sagrado. Nesse sentido o 
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autor reflete que, “em qualquer conjunto religioso em que se encontrem, as águas conservam 

invariavelmente a sua função: elas desintegram, anulam as formas, lavam os pecados, 

simultaneamente purificadoras e regeneradoras” (ELIADE, 1979, p. 148). 

Apesar da água possuir essa propriedade de purificação, Eliade (1979, p. 148) ressalta 

que tal condição não é definitiva e que tal efeito dependerá do momento em que vive o homem. 

E, acentua [...] “a imersão nas águas equivale, não a uma extinção definitiva, mas a uma 

reintegração passageira no indistinto, seguida de uma nova criação, de uma nova vida ou de um 

homem novo, conforme se trate de um momento cósmico, biológico ou soteriológico”.  

A água nos fez lembrar do elemento simbólico, visto como seu oposto, o fogo, que é tão 

presente em outros símbolos da festa junina. Então, dando continuidade à nossa experiência nos 

festejos juninos, em Santa Cruz – PB, na parte exterior, exatamente na entrada, onde os festejos 

aconteciam, estava disposta entre as fachadas das casas feitas de tronco de madeira, a 

representação de uma fogueira, como observa-se na foto 3. A fogueira estava situada naquele 

espaço para que o ambiente ficasse mais característico, como uma vila. Supostamente, a 

fogueira fixada ao meio, dava a entender que dividia o claro da sua chama para as duas casas, 

já que tem essa função nos ambientes rurais, os quais ainda não possuem energia elétrica. 

 

 
Foto 3. Fogueira na entrada do arraial de Santa Cruz – PB, 2016 

Fonte: Arquivo próprio 

 

Em especial, a fogueira é o símbolo junino que mais me encanta. Antes mesmo de 

conhecer outros elementos das festas juninas e, a complexidade significativa dos seus aspectos 

simbólicos, por meio desta pesquisa, este era o símbolo, que em minha ingenuidade, associava 
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imediatamente com o “São João”. Além disso, ainda quando criança, acreditava que a fogueira 

representasse uma ligação direta entre os homens e o Santo João. Era como esta fosse um 

recurso usado pelos homens para se comunicar com este Santo. Com o passar dos anos, fui 

compreendendo melhor a sua prática dentro do viés religioso. Não é só pelo seu sentido mítico 

que a fogueira desperta a minha atenção, mas, por me trazer lembranças de parentes que já 

falecerem e momentos de profunda alegria, quando eu apreciava, junto com meus familiares, a 

beleza estética de suas chamas.  

O fogo é utilizado desde muito tempo pela humanidade, mesmo até quando as pessoas 

agradeciam aos deuses as boas produtividades nas colheitas, fato que nos remete ao início das 

comemorações das festas juninas. Nesse período, antes de apropriar-se dessa data para 

comemorar o dia de São João, a igreja católica abominava tais rituais, atribuindo ao fogo um 

sentido negativo. É perceptível esse sentido negativo do fogo quando Cascudo (1956) e Chianca 

(2009) refletem que era comum às pessoas relacionarem a fogueira e o fogo a expressões como: 

o “fogo do inferno”, demônio, tentações, perdição, pecado, frivolidade, “o fogo das paixões 

carnais” e a destruição da obra do Criador.  

O sentido simbólico negativo do fogo, associado a algo diabólico e dominador, também 

está expresso em Chevalier (1990, p. 441), ao expõe as seguintes reflexões: [...] “fogo que 

queima sem consumir, embora exclua para sempre a possibilidade de regeneração”; [...] “o 

domínio do fogo é igualmente uma função diabólica”. 

A igreja católica, ao utilizar o fogo em seus rituais, encontrou dificuldades para imprimir 

a este, sentidos que tivessem relação a algo positivo e divino. 

 

 
A Igreja encontrou então essa dificuldade fundamental: dissociar o fogo – 

característica pagã essencial da festa – do simbolismo do fogo carnal e 

sensual. O fogo que aquece, civiliza e anima o homem é, para a Igreja, o fogo 

da perdição que enquanto se espalha destrói tudo que o Criador construiu 

(CHIANCA, 2007, p. 60). 

 

 

Conforme a mesma autora, foi na Idade Média que a simbólica ambivalente do fogo 

se transferiu da fecundação à purificação pelas cinzas, tornando possível o retorno à ordem 

divina. Portanto, foi somente no Concílio de Trento (1545-1563), que a Igreja Católica 

reconheceu definitivamente essa fogueira e o seu fogo como algo eclesiástico e santo 

(CHIANCA, 2007).  

Chevalier (1990) explana que o fogo é um elemento que se associa ao princípio 

antagônico da água, no sentido de que, quando o fogo queima a água apaga. Dessa forma, é 
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explicito que, assim como a água, o fogo é um símbolo bipolar, pois apresenta em seu 

significado sentidos tanto negativos, quanto positivos. Apesar de ter apresentado esse 

pensamento, o mesmo autor expõe outra semelhança do fogo com a água, desvelando um 

aspecto positivo ao revelar o fogo como algo que produz a sabedoria, promovendo a 

purificação. Em contrapartida, ao sentido iluminador das chamas, Chevalier (1990) mostra 

vários significados negativos do fogo, como a chama associada à figura do demônio, aquele 

que consume o que foi construído e edificado.  

Acerca do acendimento da fogueira nas festas juninas, a igreja católica substituiu e 

passou a disseminar a versão que diz respeito ao fato de que, em uma mesma data, dia 23 de 

junho, uma fogueira teria sido acesa em Jerusalém, por Isabel, para enviar um sinal após o parto. 

Esse sinal seria acender uma fogueira em frente à sua casa. Portanto, o dia 23 de junho ficaria 

marcado pelas fogueiras em homenagem ao advento de São João (RIBEIRO, 2002).  

A crendice popular ressalta que São João Batista permanece dormindo o ano inteiro e, 

no seu aniversário, o ato de ascender à fogueira “acordava o santo”, de modo que, São João 

desceria dos céus, abençoava as lavouras e festejava com seus devotos; a cantiga “Acordai, 

João” faz alusão a essa a crença (CASCUDO, 2000; CHIANCA, 1991; RANGEL, 2008).  

Na festa junina brasileira, tornou-se recorrente os brincantes acederem à fogueira, ou 

mesmo, representá-las artisticamente nas decorações das festas do período de junho. Seja real 

ou representada esteticamente, a fogueira é um elemento que quase sempre está presente nas 

festividades de junho. Desse modo, afirma-se que nas grandes ou pequenas cidades, nas escolas, 

clubes, comunidades rurais, zona urbana, a fogueira configura-se como elemento de destaque, 

ocupando uma região central na festa por sua beleza e grandiosidade. Diante disso, Ribeiro 

(2002) assinala que a fogueira é um elemento de grande realce na festa junina, pois sempre 

centralizou, desde os ritos que a originaram até a atualidade. A reflexão trazida pela autora que 

imprime a importância e a representatividade da fogueira, para a festa junina, corrobora com o 

exposto em nossos pensamentos.  

Conforme as discursões enfatizadas pelos participantes dos festejos juninos de Santa 

Cruz – PB, o ato de acender a fogueira remete ao fato que mais simboliza a festa junina. Assim, 

percebe-se, em suas falas, a presença de pensamentos religiosos e supersticiosos, quanto ao 

acendimento da fogueira. Desse modo, um deles aponta que esse ato é feito em memória ao 

aviso de Isabel a Maria, sobre o nascimento de João Batista. O participante acrescenta dizendo 

que tal simbologia é algo cultural que veio dos costumes de sua família.  

 

 



73 

 

 
 

O ato de acender a fogueira, segundo meus familiares, seria uma forma de 

rememorar o ato que supostamente Isabel teria realizado para comunicar o 

nascimento de João Batista. Desde quando criança vi isso sendo feito e 

contado com muita convicção pelos meus avós e meus tios. Ainda é difícil 

concordar com outra explicação, talvez esse seja a mais convincente, pelo 

afeto que esse ato me faz reviver ou por este ser um costume que faz parte da 

cultura da minha família, portanto, que também faz parte da minha cultura. 

Ao final, nos diz um pouco o quanto somos religiosos e o quanto valorizamos 

os costumes familiares (BRINCANTE 6, Entrevista, 2017).   

 

 

Nos festejos juninos de Santa Cruz, onde vivenciei a experiência de tais festas, no ano 

de 2016, o acendimento da fogueira27, marcou a abertura oficial da festa. Dessa forma, o festejo 

da cidade imita uma prática que é natural da zona rural, isto é, o acendimento da fogueira 

representa o primeiro passo para o início de uma noite de confraternização (em que as famílias 

se reúnem para vê-la queimar), de recordações (todos rememoram as festividades juninas do 

passado) e alegrias (as crianças correm soltas pelo pátio, soltam fogos, e os adultos se divertem 

ao som do forró, muita comida e bebida alcoólica). Na foto 5 vislumbra-se uma fogueira no dia 

de São João, em Santa Cruz –PB, assando milhos para serem degustados.  

 

 
Foto 4. Fogueira assando milhos na noite de São João em Santa Cruz – PB, 2016 

Fonte: Arquivo próprio 

 

De acordo com Lima (1961), as caracterizações atribuídas a festa junina, apresentada 

acima, pode ser explicada porque os festejos juninos é, particularmente para os nordestinos, 

uma festa do lar, da casa, da família. Cascudo (1988, p. 404) afirma que “a fogueira acesa diante 

                                                           
27 A fogueira foi acesa artificialmente. Entre as madeiras da fogueira artificial, existiam fogos de artifícios que 

foram queimados dando a impressão de que a fogueira estava sendo consumida pelo fogo.  
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de cada residência é uma responsabilidade familiar”, e que essa festa é celebrada “com 

abundância de alimentos, músicas, danças, bebidas”. 

A explicação para o acendimento da fogueira no dia de São João está vinculada à 

memória do nascimento do Santo João Batista. Essa prática é realiza na véspera do dia 24 de 

junho. Contudo, assim como o dia de São João, é comum no Nordeste e também em Santa Cruz 

– PB, as pessoas acenderem fogueiras na véspera em que se comemora o dia de São Pedro, mas, 

só que em menor decorrência.  

Durante muito tempo, indaguei-me sobre o porquê de acender a fogueira também na 

noite de São Pedro, no entanto, os relatos das conversas que tive com os moradores de Santa 

Cruz – PB atribuíam esta prática a uma tradição, algo que os seus antepassados sempre fizeram. 

Um dos anciãos moradores do município, sede da pesquisa, afirmou que o acendimento da 

fogueira na festa de São Pedro é uma reprodução do mesmo episódio bíblico em que Isabel faz 

uso de uma fogueira para comunicar a sua prima Maria o nascimento de João Batista, portanto, 

dão um sentido litúrgico ao mesmo.   

Assim, como vivenciei na experiência dos festejos juninos, costumeiramente, as pessoas 

que moram em Santa Cruz – PB acendem as fogueiras para São João e São Pedro às 18 hs. 

Segundo os moradores desse local, o horário específico de ascender à fogueira se estabelece na 

“hora dos anjos”28. O Responsável pela realização dessa prática é, normalmente, algum 

indivíduo do sexo masculino, sendo muito comum que o acendimento seja concretizado por 

aquele que é considerado o “chefe da família”, ou seja, o sujeito do sexo masculino, responsável 

pela subsistência de todos os indivíduos da casa. Foi visto que após o acendimento das 

fogueiras, os devotos rezam a oração do Santo anjo e a Ave Maria, improvisando algumas 

preces para que santos juninos os abençoe em mais um ano.  

Um fato que nos chama atenção, em relação às fogueiras acesas para os santos juninos, 

corresponde as suas arquiteturas espaciais, para cada santo existe um modo próprio de armar as 

fogueiras. Nesse sentido, Ribeiro (2002) ressalva que já se tornou uma tradição o modo como 

são armadas as fogueiras, para cada santo que está sendo comemorado, há um formato 

específico, por exemplo, a que é acesa em honra a Santo Antônio é quadrada, a de São João, 

redonda e a de São Pedro, triangular, como é possível observar na figura 6. 

 

                                                           
28 Conhecido por “a hora dos Ângelus” ou toque das Ave-marias. Corresponde aos horários das 6, 12 e 18:00h, 

onde representa a hora que o anjo Gabriel fez a anunciação a Maria, que a mesma estava carregando em seu ventre 

o Messias.   
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Figura 6. Formato das fogueiras dos santos juninos 

Fonte: Macarani Urgente 

 

O formato das fogueiras nos remeteu a refletir sobre as figuras geométricas: o quadrado, 

o redondo e o triângulo. Por um instante, se olharmos para a imagem das figuras, dos seus 

contornos espaciais, torna-se possível perceber que os instrumentos utilizados para tocar o forró 

pé-de-serra, possuem as mesmas formas; a sanfona quando está fechada é quadrada, o zabumba 

é redondo e o triângulo tem o nome do seu formato. Essas figuras geométricas não estão 

presentes somente nos formatos da armação das fogueiras ou nos instrumentos musicais do 

forró, outros elementos, também presentes nas Festas de São João, possuem em sua estrutura 

esses tipos de conformações, por isso, a importância de buscar o sentido simbólico destes e suas 

possíveis relações com os festejos juninos. 

Como ressalta Chevalier (1990), o quadrado é um dos símbolos mais frequente e 

universal. O teórico em algumas das suas significações aponta o quadrado como algo ligado ao 

religioso, ao dizer que muitos dos espaços sagrados tomam a sua forma como os altares, os 

templos. Além disso, para o autor citado, o quadrado evidencia algo que praticamente encerra 

a cruz, que traz a figura de Cristo.  

Além do quadrado, o centro, assim como o círculo, é também considerado como um 

símbolo fundamental. Para Chevalier (1990, p. 250), “o círculo pode significar o tempo que não 

muda, como uma sessão contínua e invariável”. Também, o círculo pode simbolizar o céu, pois 

os dois, como tal, indicam atividade e movimentos cíclicos. Além disso, Chevalier (1990, p. 

251) afirma que “combinada com a do quadrado, a forma do círculo evoca uma ideia de 

movimento, de mudança de ordem ou de nível”.  
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Chevalier (1990) revela que o triângulo é aquele que se percebe em sua plenitude. O 

triangulo é considerado o “[...] glifo do sol, semelhante ao broto que forma o germe do milho, 

quando rompe a superfície do solo, quatro dias após seu plantio do grão. Ligado ao sol e ao 

milho, o triangulo é duas vezes símbolo da fecundidade” (CHEVALIER, 1990, p. 904). 

A partir do exposto acima, compreendemos que existe uma relação bem próxima das 

figuras geométricas, utilizadas nos arranjos das fogueiras, com os festejos do mês de junho. 

Como foi visto, tanto o quadrado como o redondo pode simbolizar o movimento, que é um 

efeito presente em diversos elementos que compõem a festa junina, como nos instrumentos 

musicais, nas danças, nas bandeirolas e balões. Além de significar a fertilidade, que também, 

segundo Lima (2013), é um atributo simbólico do santo São João, também, observa-se a forte 

relação do triangulo com o milho, utilizado para fazer as comidas típicas do período junino. 

Quanto ao formato das Fogueiras, não foi possível perceber que no São João e no São 

Pedro de Santa Cruz – PB, seja na zona rural ou urbana, aconteça uma preocupação ou uma 

maior atenção para os seus desenhos geométricos. Contudo, caminhando nas ruas e na zona 

rural no final da tarde, antes do acendimento da fogueira, percebi fogueiras dos mais variados 

tipos, até algumas que não se associam como nenhuma forma específica. Como moro na zona 

urbana, vale salientar sobre a proibição de acendimentos de fogueiras no período junino, só 

sendo permitido em ruas não pavimentadas.  

Adentrando ao espaço da festa, percebi que os postes onde estavam fixadas as 

bandeiras, continham grandes estandartes de diversos formatos, com tecidos de chita que 

continham frases como: Viva o São João!  

Acreditamos que esses estandartes, além de embelezar o espaço da festa, tinham como 

função divulgar, familiarizar e manter a tradição dos festejos aos santos juninos. Esse mesmo 

pensamento é apresentado por Chinca (2007, p. 18) quando ela descreve, “[...] as bandeiras e 

estandartes valorizam as imagens dos santos e anunciam também a imagem social da 

homenagem ali rendida; familiar, profissional, eclesiástica ou corporativa”. É possível, 

também, que para algumas pessoas os estandartes tenham representado o colorido e a alegria 

do São João, pois os mesmos eram de um vermelho bem vivo, com as bandeirinhas coloridas 

que estavam na parte superior no local do evento.  

Geralmente, em outras cidades, os estandartes parecidos com os que foram utilizados 

no “arraial” de Santa Cruz – PB, são presos em um pedaço de madeira denominado como 

mastros. Chianca (2013) reflete que nas festas de São João, em tempos anteriores, os mastros 

eram fixados próximos às fogueiras nas residências para mostrar a todos da comunidade que 
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aquela família tinha devoção aos santos juninos. Sua função dinâmica permitia que fossem 

transladados em cerimônias religiosas, como nas procissões, para posteriormente, serem 

fixados em diversos ambientes, como nas igrejas, praças e ruas.  

Em consonância, Ribeiro (2002, p. 32-33), faz uma observação e aponta que no final da 

comemoração da festa para São Pedro, marcada pela finalização dos festejos juninos, se dá o 

roubo do mastro que será somente devolvido no final de semana mais próxima, para garantir a 

extensão das comemorações juninas por mais alguns dias.  

Em algumas cidades, durante as festas juninas, os mastros são usados como forma de 

suporte para que os cordões das bandeirinhas sejam fixados. Assim, como os mastros, as 

bandeirinhas são utilizadas há muito tempo nas festas sagradas de ruas, até mesmo no São João, 

entre as décadas de 1920-1940. Chianca (2013) afirma que as bandeirinhas estão presentes nas 

procissões das festas de cunho religioso desde o século XVI, inclusive, a autora relata que em 

Touros – RN, a prática de usar as bandeirinhas nas festas de São João estão presentes até os 

dias de hoje. 

O grande tempo do uso de bandeirinhas nas festas de São João, tem influenciado para 

que, na cidade Touros – RN, diversos grupos de mulheres que são conhecidas como 

bandeirinhas de Touros, saiam em cortejos pelas ruas adorando, louvando e cantando aos santos 

de junho, são João e São Pedro, desde 1910 até os dias atuais, completando 107 anos de tradição 

(CARVALHO, 2017).  

Nos festejos de São João, em Santa Cruz – PB, em 2016, não foi possível perceber a 

presença de mastros, mas, juntamente, próximo aos estandartes, estavam dispostas milhares de 

bandeirolas que davam um formato colorido no teto do local, como observa-se na foto 5. Essas 

bandeirolas possuíam um formato retangular, com pouca espessura. Entre elas, dispersos em 

espaços estratégicos do suposto teto, era possível ver pendurado alguns balões de plástico de 

variadas cores. O conjunto de cores e os movimentos produzidos pelo vento nas bandeirolas e 

balões encantam a todos que vislumbram aquela ação, isso é evidente quando uma das nossas 

entrevistadas justificou sua preferência aos símbolos juninos pelas bandeirolas e balões, 

afirmando ficar encantada pelo efeito que as estes adereços causam em seu mix29 de cores 

(BRINCANTE 3, Entrevista, 2017).  

 

                                                           
29 Significa mistura, no caso do São João, mistura de cores dos balões e bandeirolas. 
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Foto 5. Bandeirolas e balões enfeitando o arraial de Santa Cruz – PB, 2016 

Fonte: Repórter PB 

 

Realmente, os balões presos nos cordões das bandeirolas davam a impressão que os 

mesmos estavam suspensos no ar, sobrevoando a todo tempo o local dos festejos juninos. 

Apesar de proibido30, é ainda notável, sobretudo, na véspera de São Pedro a prática de soltar 

balões de médio porte na zona rural do Município de Santa Cruz – PB. Recordo-me de 

situações, em que estava no sítio, em casa de familiares, e avistar nos céus, na noite deste dia, 

pontos luminosos dançantes e coloridos: os balões. Além de espanto, meus olhos se enchiam 

de brilho ao ver a beleza de algo construído apenas de papel e madeira subir ao céu tão alto, 

decorá-lo e compartilhar com as estrelas o brilho mais belo daquele espaço.  

Após vislumbrar a dança das bandeirolas com os balões, intensifiquei meu olhar para o 

local, exatamente, onde as pessoas dançavam e, percebi que a maioria dos participantes estava 

dançando com passos cadenciados, em dois movimentos de ida e vinda para o lado direito e 

esquerdo, o famoso forró dois pra lá e dois pra cá. Ao ver essa cena, pensei e cheguei à 

conclusão de que o forró é quem dá o apimentado para as festas de São João, quando a sanfona 

começa a tocar ninguém fica parado, é homem com mulher, mulher com mulher, mãe com filho, 

amiga com amigo, etc., ou seja, quem vai ao São João tem quase que obrigatoriedade de dançar 

o forró. 

                                                           
30 Soltar balões é considerado um crime ambiental, segundo a Lei nº 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998, que diz: 

“aquele que for pego fabricando, transportando, vendendo ou soltando balões que possam provocar incêndios em 

florestas e em locais habitáveis terá detenção de um a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativas”. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104091/lei-n-9-605-de-12-de-fevereiro-de-1998#art-42
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A reflexão acima pode nos remeter aos tempos de origem dos festejos de São João, pois 

quando as pessoas comemoravam as colheitas aos seus deuses, as mesmas realizavam algum 

tipo de dança em volta da fogueira. Nesse sentido, Chevalier (1990) descreve que a dança é um 

tipo de celebração e de linguagem que perpassa o sentido das palavras. Portanto, por mais que 

se tenha mudado em inúmeros aspectos, os eventos das festas de São João é uma reatualização 

das festas da colheita, que também significa um modo de agradecer aos santos a fartura, o 

casamento, as chuvas, etc. 

Apesar do São João ser citado por Chianca (2006, p. 63), como “a festa do forró”, nem 

sempre esse estilo musical esteve presente nos festejos em comemoração aos santos de junho. 

A autora revelou em seu estudo, que no ano de 1942, as festas de São João eram animadas por 

orquestras e banda de jazz que tocavam “fox-trots, maxixes, marchas, valsa”. Sem dúvidas, 

esses estilos musicais tocados nas festas de São João foram influenciados pelos gostos musicais 

ouvidos na Europa, continente de onde veio à festa junina. 

Nesse mesmo período disposto acima por Chianca (2006), com a revolução dos estilos 

de músicas tocados nos festejos juninos, houve uma tentativa frustrada de incrementar o forró 

nos bailes juninos, mas, o estilo não foi bem recebido como a quadrilha, portanto, só em 1953, 

foi que a sanfona recebeu aplauso das pessoas que apreciavam as festas em honra aos santos 

juninos. Portanto, esse ocorrido possibilitou para que tanto o forró quanto a sanfona se 

tornassem símbolos oficiais das festas de São João. 

O forró e a sanfona não se tornaram símbolos do forró por um acaso, foi necessário que 

as pessoas que participavam do São João elegessem um ritmo musical com a alegria e a cara 

desse tipo de festa. Contudo, não foi somente o tempo e o gosto das pessoas que foram 

responsáveis para que a sanfona e o forró se tornassem símbolos, como instrumento e estilo 

musical das festas juninas, mas o manejo dos dedos com habilidades para que saíssem notas 

harmoniosas e a graciosidade de um artista nordestino, que teve sua participação para que tudo 

isso acontecesse, o saudoso Luiz Gonzaga31.  

Particularmente, não consigo imaginar o São João sem forró, sem o choro da sanfona, 

sem as tinidas finas do triângulo, sem o eco do “bum”, soltado repetidas vezes pelo zabumba e 

sem as músicas de Luiz Gonzaga, feitas para os nordestinos. O São João já tem “cara” de alegria 

                                                           
31 Luiz Gonzaga considerado o rei do baião, nasceu no dia 13 de dezembro de 1912, na fazenda Caiçara, em Exú, 

interior do estado de Pernambuco. O pai de Luiz Gonzaga, Januário José dos Santos, o mestre Januário, "sanfoneiro 

de 8 baixos", a quem talvez tenha herdado as características de sanfoneiro. Em 1943, já tocando nas rádios em 

parceria com Miguel Lima, começa a desfrutar do seu reconhecimento artístico. O sucesso só chegou no ano de 

1947 quando “o rei do baião” lançou a música Asa Branca, conhecida mundialmente. Retirado do site: 

http://www.luizgonzaga.mus.br/site/historia/luizgonzaga.pdf 
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e animação, de divertimento e suor, canto e dança, arrancados desses três instrumentos. Sem 

Luiz Gonzaga e sem forró, as festas juninas, possivelmente, não teriam a mesma animação.  

Além de colaborar para que o forró se tornasse um símbolo das festas juninas, o próprio 

Luiz Gonzaga é também considerado um símbolo da festa junina. A simbologia atribuída ao 

cantor se deu devido ao uso de roupas típicas que fazem parte das vestimentas usadas pelos 

homens nordestinos, para realizar suas atividades no campo. As vestimentas utilizadas por Luiz 

Gonzaga predominavam em tons amarronzados e eram fabricadas em uma espécie de couro, 

como mostra a foto 6 abaixo.  

 

 
Foto 6. Roupas de Luiz Gonzaga expostas no Espaço Criança Esperança em Jaboatão – PE 

Fonte: Site Espaço Criança Esperança Jaboatão – PE 

 

Junto as feições da caricatura do homem nordestino, expressada por Luiz Gonzaga, por 

meio do seu vestuário, outro aspecto que auxiliou o artista a se tornar um símbolo das festas 

juninas foram as letras de suas músicas que, frequentemente, faz alusão à vida das pessoas que 

moram no sertão nordestino. A maioria das canções retrata os sofrimentos dos sertanejos com 

a escassez das chuvas e a fome. Até hoje, a música Asa Branca32 é concelebrada por retratar as 

dificuldades de viver em uma terra com poucos recursos econômicos e hídricos. 

                                                           
32 A música Asa Branca é de autoria de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, foi composta no dia 3 de março de 

1947. O título da música refere-se a uma ave columbidae (refere-se a uma família de aves onde os pombos estão 

inseridos), existentes na América do sul e no Brasil em toda sua extensão. A asa branca possui penas brancas em 

todo comprimento de suas asas, caracterizando assim seu nome.  
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 As bandas que se apresentaram no arraial de Santa Cruz – PB, tinham em seus 

repertórios poucos forrós no estilo a Luiz Gonzaga, apenas, algumas delas tocavam os sucessos 

do rei do baião, esporadicamente, no final de suas apresentações. O repertório das bandas 

davam preferências as músicas de forró que eram mais tocada, nas rádios naquele período. 

Contudo, as músicas do rei do baião e as que faziam sucessos, nos anos 80 e 90, como o forró 

das antigas, eram as que mais me animavam, e que faziam as pessoas dançarem em par. 

De modo geral, os festejos juninos de Santa Cruz – PB, no ano de 2016, possibilitou-

me conhecer símbolos que antes eu não dava tanta atenção. Percebendo a ausência de alguns 

desses símbolos, meu corpo junino começou a produzir estímulos, causando inquietações que 

eu só poderia respondê-las vivenciando as festas no ano posterior, em 2017. Dessa vez, as festas 

aconteceram nos dias 22, 23 e 24 de junho.  

Como a gestão política da minha cidade mudou, pressenti que novos elementos 

simbólicos iam ser instituídos nos festejos do decorrente ano. Então, assim, decidi investir 

novamente o meu olhar nos festejos de rua, porém, dessa vez, apreciando apenas os fenômenos 

simbólicos que não foram contemplados em 2016.  

Como eu estava procurando explorar brechas existentes para que meu corpo junino 

vivenciasse e descobrisse mais sobre o mundo junino, além de participar das festas de rua da 

minha cidade, acompanhei alguns costumes realizados por famílias, no período junino, e 

durante seis meses ensaiei com o grupo de quadrilha CIA Junina Luar de Alexandria – RN. 

Nessa condição, tive a oportunidade de saber mais sobre essa dança que é um folguedo típico 

do São João, bem como de acompanhar as comemorações festivas de outras cidades. 

Por mais que eu tenha vivenciado as festas de São João no ano anterior, foi indispensável 

o início de nossas discussões abordando as mudanças que ocorreram na parte decorativa do 

local que, certamente, refletiu no significado simbólico das festas para aquele ano. Em geral, 

tais mudanças na decoração deixou o espaço do evento esteticamente mais bonito, quando 

comparado ao ano de 2016. A valorização e o investimento na estética do evento contribuíram 

para que a festa ganhasse um tom de modernidade, em que a simbologia do caráter rural, 

bucólico, antigo e sertanejo fosse minimizada, pelo menos na parte que dava acesso a entrada 

do arraial. 
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Foto 7. Entrada do arraial nos festejos juninos em Santa Cruz – PB, 2017 

Fonte: Arquivo do pesquisador 
 

A entrada do local, que antes era formada por um frontispício de casas feitas com 

pedaços de madeiras, cedeu espaço para uma fachada colorida com retratações de casas de 

designer arquitetônico mais moderno, mas que ainda retratam as fachadas de casas típicas das 

pequenas cidades do interior do Nordeste.  No meio da fachada cenográfica, se destacava uma 

capela que ganhou destaque por possuir em seus contornos luzes branca de LED33, como 

observada na foto 7. 

 O novo formato da entrada, que destacou a capela, deixou explícito que a organização 

do evento queria evidenciar o lado mais religioso da festa. Contudo, o formato da fachada não 

permitia que quem estivesse na parte exterior do evento visse o que estava acontecendo no 

interior. Isso permitiu para que o festeiro investisse um olhar voltado ao mistério, de possíveis 

inquietações, de pensar sobre o que está acontecendo na parte interna do local da festa. 

Acredito que a figura da igreja representada pela capela exprime a fé e a religiosidade 

das pessoas nordestinas que creem nos santos juninos, inclusive os que moram naquele 

município. A sua disposição no centro da estrutura cenográfica da suposta vila, pode ser 

interpretado como uma tentativa de reafirmar o São João, apesar de seu sentido polissêmico, 

como também uma festa de cunho religioso, com o propósito central de aumentar a devoção 

das pessoas aos santos cultuados nos dias 13, 24 e 28 de Junho.  

                                                           
33 Diodo emissor de Luz. 
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 Chevalier (1990, p. 500) aponta que a igreja simboliza “[...] o microcosmo e a alma 

humana”. Pelo descrito, entendemos que o pensamento do autor quer enfatizar a ligação que as 

pessoas possuem com a igreja, no sentido que a mesma se configura como um espaço sagrado, 

onde podemos buscar por Deus e os santos, para refletir sobre nossos pecados, angústias e dores 

e procurar discernimentos para sabermos, por meio da divindade, enfrentar e suportar os 

problemas da vida, a igreja é um socorro espiritual. 

Para representar mais ainda que aquele local era realmente o espaço do forró, antes da 

fachada de entrada, os organizadores do evento expuseram sobre um monumento, as estátuas 

de três supostos músicos. As estátuas de cor única, em salmão, feitas em cimento, 

caracterizavam os homens nordestinos, vestidos com roupas iguais às de Luiz Gonzaga. Além 

disso, cada uma das estatuas possuía instrumentos34 musicais, que são utilizados no tradicional 

forró pé-de-serra, como observa-se na foto 8.  

 

 
Foto 8. Estátuas dos músicos forrozeiros sobre monumento 

Fonte: Repórter PB 

 

Como assinala Chevalier (1990), as estátuas não representam exatamente um ser 

determinando, as mesmas não possuem um significado único, impossibilitando interpretar suas 

feições, gestos ou movimentos. Por isso, quando olhávamos para as estátuas, uma vez por outra, 

imaginávamos que elas se movimentavam realizando algum tipo de comunicação.  

                                                           
34 Os instrumentos do forró de pé-de-serra são: o zabumba, a sanfona e o triângulo.  
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 Para não perder, totalmente, as características do rural, nos festejos juninos de Santa 

Cruz – PB, no ano de 2017, percebi que outro ambiente foi criado naquele espaço, chamado de 

vila junina. Esse espaço, foi arrodeado de varas para a sua demarcação. Ao fundo da vila junina 

havia duas fachadas de casas construídas com pedaços de madeira, com um palco ao meio, 

como mostra a foto 9. Esse local era prioritário para que as bandas de forró de pé de serra se 

apresentassem antes mesmo que as outras bandas maiores passassem pelo palco principal.  

A compreensão remetida sobre esse espaço, permite despertar em nós um sentido em 

rememorar os nossos costumes, o modo de como se originou as grandes festas e lembrar como 

os festejos juninos eram realizados no passado e na zona rural, essa possibilidade nos faz reviver 

o que nossos antepassados viveram, desvelando compreensões e entendimentos sobre os 

festejos juninos a cultura e tradição.  

 

 
Foto 9. Vila Junina – Local de apresentação das bandas que tocavam forró pé-de-serra 

Fonte: Repórter PB 

  

É perceptível que a aparente modernização empregada na entrada do evento, de certo 

modo, tentou ser compensada com a criação da vila junina, juntamente com as atrações que 

passaram por lá, e tocaram o nosso forró pé de serra. Contudo, o horário de funcionamento da 

vila junina foi um fato que impossibilitou o acesso das pessoas, pois, quando as bandas 

começavam a se apresentar, costumeiramente, às 20 hs, este era o horário onde os 

frequentadores das festas ficavam em suas casas, para comemorar o São João com suas famílias.  

Apesar disso, ao observar o ambiente da vila forró, próximo ao palco principal, cheguei 

à conclusão de que primeiro era um espaço ocupado, principalmente, por casais de adultos e 
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idosos, havendo pouca presença de jovens, que na maioria das vezes apenas comtemplavam o 

espaço de longe. Já a aproximação do palco principal, se dava pela popularidade e a fama do 

artista que se apresentava. Neste espaço, a animação do forró eletrônico configura-se como o 

maior atrativo. Assim como eu, aqueles que se sentiam tocados pelas saudades dos “forrós 

antigos” não deixavam de frequentar a vila junina. Ao vislumbrar os dois espaços e perceber a 

diferença do público, das músicas, da ornamentação, em mim, veio à imaginação e o desejo de 

ter vivenciado esta festa em seus primórdios, que foi um período marcado pela segurança, pela 

simplicidade e participação de toda família nas comemorações das festas juninas.  

É partindo do contexto familiar, que iremos buscar outros símbolos que fazem parte da 

festa de São João em Santa Cruz – PB. Evidencia-se, dessa forma, que se ficássemos limitados 

a experiência de viver os festejos de rua, estaríamos reduzindo o São João a um espaço, a um 

espetáculo, a um meio de comércio, ao profano, perdendo assim, possivelmente, a essência de 

revelar tantas outras simbologias, as quais estão imbricadas nessa festividade junina. 

 O sentimento de investigar o São João, fora daquele espaço da festa surgiu, sobretudo, 

no ano de 2017, ao identificamos a ausência de alguns símbolos, como: fogueiras, redução no 

número das apresentações das quadrilhas juninas para somente uma, inexistência dos balões e 

de comidas típicas, ausência da cerimônia de apadrinhamento e utilização dos fogos de artifícios 

pelas pessoas, destacando estes três últimos, que ainda não foram especificados nesta pesquisa.  

Sabe-se que o mês junino é o período do ano mais esperado pelos nordestinos, pois, 

além de ser o mês mais festivo e alegre, é também considerado o mês mais gostoso. Existe uma 

grande diversidade de receitas que faz parte da culinária típica junina, por isso, as festividades 

têm em sua essência a presença de mesa farta. Nesse sentido, Lima (2010, p. 105) acrescenta: 

 
As festas de São João são comumente analisadas pela literatura folclórica 

como a festa da fartura; à mesa posta com uma variedade de doces bolos e 

bebidas são um dos mais destacados pretextos para a sua realização. Não é à 

toa que, portanto, que para muitos estudiosos, a razão da festa seja a 

comemoração das colheitas e, uma das maneiras de agradecê-las, é exatamente 

a promoção de um evento no qual a fartura e a oferta de alimentos sejam os 

seus principais símbolos.  

 

 

Então, caracterizada por excelência como a festa agrícola, o São João tem presente em 

sua culinária uma variedade de comestíveis, onde a maioria deles são produzidos a partir do 

milho, o que também denomina a sua comemoração como a festa de milho. Desse modo, Freyre 

(1933 apud LIMA, 2010) diz que os produtos culinários do milho – a canjica, a pamonha e o 

bolo –, enchem as mesas patriarcais para os vastos banquetes na meia-noite. 
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Apesar do grão de milho ser utilizado na maioria das comidas preparadas na festa de 

São João, as cozinhas dos moradores de Santa Cruz – PB, principalmente, no dia 23 de junho, 

mostram uma variedade de especiarias, que se têm possibilidades de preparar. Pamonha, milho 

cozido, canjica, cuscuz, pipoca e bolo de milho são apenas alguns dos exemplos das comidas 

preparadas com o milho. Mas, além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio 

desta época, especiarias preparadas à base de outros produtos como: arroz doce, bolo de 

amendoim, bolo de fubá, cocada, pé-de-moleque, bolo de batata doce e muito mais. 

Pela quantidade de comestíveis que se prepara na festa junina, é notório a intensa 

variedade da culinária típica desse período, então, as pessoas nunca preparam todas as receitas 

dessas comidas para uma comemoração. Acerca dessa premissa, que ocorre nos dias que se 

comemora, principalmente, no São João, uma tradição muito comum e vivida pelos sertanejos, 

é a troca de comidas. Desse modo, os vizinhos trocam entre si as especiarias que preparam, e 

assim, todos acabam provando das guloseimas de toda a vizinhança. 

 Sendo o milho verde um produto que nem sempre está disponível na época das festas 

juninas, em virtude dos períodos de escassez da chuva, a presença do mesmo é algo facultado. 

Em contrapartida, a produção de bolos não pode faltar.  A véspera de São João e a véspera de 

São Pedro são para meus familiares, que residem na zona rural, “dia de se fazer bolo”. Uma 

tradição que vem desde meus antepassados. Neste dia, minhas irmãs se reúnem para preparar 

bolos de diferentes sabores, para serem degustados durante o dia de cada santo junino. Este 

comportamento é um ato tradicional na minha família. E, corresponde a uma forma de 

comemorar, gastronomicamente, estas divindades.  

A reunião para preparar e degustar os diversos bolos feitos por minhas irmãs, na festa 

de São João, sempre me provoca grande emoção, pois apesar de nos vermos quase todos os 

dias, esse foi um dos raros momentos em que nos reunimos. Não foi apenas o nosso contato 

físico que despertou minha atenção, mas o que senti com aquela aproximação, era como se um 

espirito de paz e tranquilidade tomasse conta daquele ambiente e invadisse nossos corpos. No 

final, além de minhas irmãs terem passado todas as dicas de como preparar seu bolo de 

preferência e, distribuído os bolos entre si, voltamos para nossas casas, fartos e energizados 

para enfrentar os percalços dos dias de batalha que estavam por vir.   

A partir do exposto, é possível constatar que as festas juninas podem desencadear o 

processo de socialização entre as pessoas. É nesse sentido que Lima (2010) apud Freyre (1933) 

diz que a culinária junina é vasta e repleta de significados, de modo, que a mesa posta, serve de 

aproximação entre as pessoas. Mas, apesar de toda essa riqueza em tradição e cultura, esses 
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costumes estão cada vez mais desvalorizados, perdendo o sentido simbólico da partilha das 

receitas e dos alimentos, bem como da socialização com os vizinhos.  

Como o milho é o mais utilizado na preparação das comidas para as festas juninas, 

Chevalier (1990) explana seu significado simbólico, já que pode existir uma relação do grão de 

milho com a figura simbólica do homem que mora no Nordeste, e que, supostamente, vive os 

festejos. O autor descreve que houve três tentativas para a criação do homem, e só na última, 

quando este foi constituído de milho, sobreviveu. Ademais, o milho “[...] é o símbolo da 

prosperidade considerada em sua origem: a semente” (CHEVALIER, 1990, p. 611).  

As relações de sociabilidade promovida pela troca das comidas entre os vizinhos e as 

famílias, nas comemorações das festas de São João, nos lembra, também, das relações entre as 

pessoas nas cerimônias do batismo de compadrio. Essa prática, celebrada em volta da fogueira, 

nas noites de São João e São Pedro, surgiu desde o período colonial, onde a maioria da 

população de todas as regiões do Brasil vivia no campo (até 1950, 70% da população brasileira 

vivia na zona rural). Segundo Rangel (2008, p. 23): “As relações familiares eram 

complementadas pela instituição do compadrio, que servia para integrar outras pessoas à 

família, estreitando assim, os laços entre vizinhos e entre patrões e empregados”. 

 Em consonância a este pensamento, Rangel (2008 apud ARAÚJO, 1964) explana que 

essas expressões de sociabilidade, apresentadas anteriormente, representam uma forma de 

parentesco ritual próprio à festa e constrói vínculos tão fortes quanto aqueles que unem irmãos 

e irmãs, construindo uma rede de parentes “do coração”. 

Desse modo, Chianca (2013, p. 103) destaca que as relações de compadrio possuem 

duas variantes: o compadrio “horizontal” e o “vertical”: 

 

 
O compadrio se manifesta tanto no Brasil rural como no urbano e a literatura 

sócio-antropológica oferece abundantes e esclarecedoras descrições e análises 

dessa instituição, sobre a qual é importante distinguir duas variantes: o 

compadrio “horizontal” (de base igualitária), e o “vertical” (de base 

hierárquica).  

 

 

De modo mais detalhado, Chianca (2013) revela que a expressão do compadrio 

“horizontal”, no batismo de fogueira, a solidariedade mútua e a camaradagem marcam a relação 

entre dois compadres. Para a autora, o batismo de fogueira apenas formaliza uma relação 

espontânea e recíproca entre duas pessoas do mesmo status social, dos mesmos ou distintos 

gêneros sexuais, que se comprometem, mutuamente, através de um vínculo, que envolve 

obrigações e deveres recíprocos e igualitários. Diferente do “horizontal”, o compadrio 
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“vertical” envolve uma relação hierárquica entre indivíduos de classe sociais diferentes, 

constituindo uma aliança assimétrica, em que a reciprocidade entre compadres é desequilibrada 

pela autoridade do padrinho sobre seu compadre e também sobre seu afilhado.  

Para Rangel (2008), as formas de compadrio são duas, a primeira pelo batismo e a 

segunda por meio da fogueira. A autora descreve como esse último ritual acontece: 

 

 
Nas festas de São João, os homens, principalmente, formavam duplas de 

compadres de fogueira: ficavam um de cada lado da fogueira e deveriam pular 

as brasas dando-se as mãos em sentido cruzado. Era comum recitarem versos 

como estes: São João dormiu, São Pedro acordô, vamo sê cumpadre que São 

João mandô. (Nordeste sertanejo) Ou: São João disse, São Pedro confirmou, 

que nosso Senhor Jesus Cristo mandou a gente ser compadre nesta vida e na 

outra também (Amazônia cabocla) (RANGEL, 2008, p. 23).  

 

  

              Em seu livro, que trata sobre a festa junina, Rangel (2008) destaca que os laços de 

compadrio eram muito fortes, j que os padrinhos podiam substituir os pais na sua ausência ou 

na morte. Antigamente, os compadres integravam grupos de cooperação no trabalho agrícola e 

os afilhados eram devedores de obrigações aos padrinhos. A instituição sempre beneficiava os 

patrões, pois os mesmos tinham um séquito35 de compadres e afilhados leais, tanto nas relações 

de trabalho, quanto nas campanhas políticas, configurando assim, o voto de cabresto. 

Atualmente, o compadrio ainda acontece em algumas localidades, principalmente na 

região Nordeste do país, inclusive em Santa Cruz – PB, porém, o processo de urbanização 

enfraqueceu esse tipo de ritual, pois, para que a prática seja realizada é necessário que se tenha 

uma fogueira. Desse modo, como as ruas das cidades são em sua maioria calçadas, hoje, tornou-

se proibido fazer fogueiras em locais públicos. 

Entretanto, na região de Santa Cruz – PB, esta prática ainda resiste aos tempos modernos 

e ao processo de secularização. Não ocorrendo com a mesma frequência como acontecia no 

passado, mas ainda é possível visualizar este ritual sendo realizado em locais desta região da 

cidade. Nesse cenário, desconheço alguém que não tenha um padrinho ou madrinha de fogueira 

ou que não conheça alguém que seja padrinho ou madrinha de fogueira. A fé no ritual e o ritual 

em si, além de estreitar e marcar uma relação mais íntima entre afilhado e padrinhos e padrinhos 

e afilhado, celebra um acordo entre as famílias, firma a (co)responsabilização sobre o cuidado 

e a educação de uma criança ou jovem. Os laços de respeito são tão legítimos quanto os 

estabelecidos na cerimônia do sacramento do batismo.  

                                                           
35 Séquito significa seguir. 
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 Por meio dos depoimentos dados por nossos entrevistados, foi possível atestar o sentido 

de socialização, respeito e os laços de amizade como comentado por Chianca (2013) e Rangel 

(2008). Nesse sentido, para as participantes das festas juninas, o compadrio significa: [...] 

respeito, a confiança, a amizade e a cultura sendo passada pelas gerações (BRINCANTE 3, 

Entrevista, 2017); no outro apontamento, a madrinha fala sobre a afilhada: [...] gosto muito 

sabe, tenho a maior consideração pela minha afilhada e ela por mim, sem falar no respeito. É 

um elo maravilhoso (BRINCANTE 4, Entrevista, 2017). 

Durante os festejos de São João, em Santa Cruz – PB, acompanhamos duas cerimônias 

de relação de compadrio. No momento do ritual religioso, eu percebia uma apreensão tanto das 

madrinhas como dos afilhados, na hora de pronunciar as palavras necessárias para o enlace 

batismal, às vozes saiam trêmulas e bem baixas. Contudo, notei por partes das pessoas, que 

participavam da cerimônia, um grande respeito pelos santos juninos, esse respeito era 

demonstrado na fé de arrodeassem a fogueira e de jurarem, em nome dos santos, que a proteção 

de ambos, padrinhos e afilhados, seriam selados por todas as suas vidas. 

 É de costume que em Santa Cruz – PB, a cerimônia de compadrio pode também ser 

realizada no dia posterior ao São João e São Pedro, isso, se ainda existirem as cinzas da fogueira 

no local em que foi acessa. No geral, o convite aos padrinhos é feito pela própria criança ou em 

segundo plano pelos seus pais. Em grande parte das vezes, os escolhidos para serem os 

padrinhos, são pessoas já conhecidas da criança que vai ser benta por São João ou São Pedro, 

por meio das benções dos novos padrinhos.  

Nas relações de compadrio que presenciei, o que me causou atenção foi o seu final, 

exatamente, na terceira vez que o padrinho (a) e afilhado (a) realizam a última volta na fogueira, 

encontrando-se para que aconteça a benção. Com a benção, abraços e beijos trocados após a 

cerimônia, eu percebi nascer um cumprimento de fidelidade e com muitos sorrisos eu vi selado 

um laço que possivelmente só se desfaz com a morte.  

Nesse sentido, nos apropriamos do significado simbólico da cinza, colocado por 

Chevalier (1990), para revelar as relações entre esse símbolo e o ritual religioso do compadrio. 

Assim, o autor explana que as cinzas eram utilizadas em rituais de proteção da plantação. Tais 

rituais eram realizados para proteger os campos dos maus espíritos, sendo necessário a 

exposição de uma cruz de cinza. A relação entre as cinzas e o compadrio se estabelece devido 

ao fato do padrinho/madrinha se comprometerem de proteger o afilhado(a) nas diversas 

condições da vida cotidiana, selando a responsabilidade, até a morte. 



90 

 

 
 

Durante toda a vivência nos festejos de São João, evidencia-se que a fogueira é um 

elemento que dá abertura para que outros símbolos e fenômenos juninos sejam realizados e 

presenciados, por exemplo, a relação de compadrio, o milho assado, as brincadeiras, as 

superstições e o ascendimento dos fogos de artifícios. Portanto, é de costume nas cidades do 

interior, inclusive na cidade campo da pesquisa que, na “hora do anjo”, no momento do 

acendimento da fogueira, dar-se início também a queima dos fogos de artifícios.  

O costume de estetizar as festas juninas com os fogos de artifícios não é de hoje, Chianca 

(2006) data que, no Brasil, o uso desses artefatos se iniciou com a chegada da família 

portuguesa. Segundo a autora, os fogos proporcionam nas festividades de São João, toda beleza 

e encanto, uma marca estética que se faz presente nas comemorações até os dias atuais.  

Apesar de ser utilizado nas festas de São João, promovidas nas ruas, percebe-se que 

nesses eventos, os fogos de artifícios exercem outra função, ou seja, a de anunciar quando os 

políticos vão pronunciar. Nos festejos entre família e amigos, os fogos significam a anunciação 

e celebração, como muita animação, barulho e brilho, o dia dos santos juninos. Em Santa Cruz 

– PB, os fogos mais utilizados são: Traques, bombas, chuvinhas, peido de “vea”, girandolas 

com 6 tiros, entre outros, como mostrado na foto 10. 

 

 
Foto 10. Fogos de artifícios 

Fonte: Arquivo próprio 

 

O encantamento, o brilho, a magia e os segredos tornam as festas de São João um mundo 

polissêmico, não se limita ao que foi apresentado até agora nesta pesquisa, temos consciência 

que muitos elementos simbólicos passaram despercebidos pelos nossos olhos, mas temos, 
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acima de tudo, a convicção de que o referente estudo abrirá caminhos para que novas discussões 

e compreensões sejam edificadas.  

Partindo desse pressuposto, destacamos outra possibilidade de investigação simbólica e 

estética dos festejos juninos, que são as danças executadas durante os festejos, a quadrilha 

junina. Sem dúvidas, os estilos das quadrilhas juninas, tanto a tradicional quanto a estilizada, 

são referências de fenômenos que revelam em suas apresentações diversos significados, para 

que as festas de São João sejam compreendidas. Partindo dessa premissa, a partir de agora, os 

convido para dançar a quadrilha comigo, vamos!?  BALANCÊ...36 

 

3.1 QUADRILHA JUNINA: OLHAR ESTÉTICO E SIMBÓLICO  

 

Todos sabem que a quadrilha junina não é um folguedo de origem brasileira, assim como 

a festa de São João. É verdade também que ela foi trazida há muito tempo pela corte portuguesa 

e que, ao desembarcar, o nosso país se apropriou, instituindo-a aos nossos costumes, 

imprimindo em seu fazer, o jeito brasileiro de dançar forró. Completamente apropriada de 

nossos modos, a quadrilha que antes era dançada somente pelas pessoas da corte, em um 

primeiro momento, passou a copiar os modos do homem nordestino da roça, misturando a 

passos com nomes de origem francesa, estabelecendo a quadrilha junina tradicional e, em um 

segundo passo, inspirada e apropriada pelos costumes da modernidade citadina, voltada ao luxo 

sob um espetáculo de interpretação, cores, luzes e coreografia, estamos falando sobre a 

quadrilha estilizada.  

O processo histórico da quadrilha junina pode apontar alguns caminhos para que 

saibamos como foi dada a introdução de alguns elementos simbólicos e estéticos, que passaram 

a serem usados ou deixados de usar, no seu percurso evolutivo. Contudo, como o cunho da 

nossa pesquisa não é traçar esse levantamento histórico, abrimos mão de tal tarefa para 

descrever algumas experiências corporais, apontando reflexões estéticas e simbólicas, sobre o 

que foi vivido na quadrilha CIA Junina Luar, de Alexandria – RN, em 2017.  

Existe toda uma explicação para que eu tenha substituído o palco, campo inicial dessa 

pesquisa. Em Santa Cruz – PB, onde construí a trama simbólica das festas juninas, por meio de 

experiências corporais, já apresentada antes, não possui quadrilhas juninas estilizadas. É 

comum, somente as escolas do município organizem apresentação desse tipo de folguedo, 

ficando restrita apenas a participação aos seus alunos. Então, para que eu vislumbrasse os 

                                                           
36 Balancê é um passo da quadrilha junina matuta. Quando o marcador diz balancê os casais dançam em forró. 
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elementos estéticos e simbólicos da quadrilha junina, tive que buscar um lugar de melhor 

acesso, no caso, a cidade mais próxima da minha, por esse motivo, procurei a cidade de 

Alexandria – RN. A escolha pela CIA Junina Luar teve o mesmo motivo da troca de campo de 

pesquisa, contudo, além desse grupo de quadrilheiros ser o mais conhecido da cidade de 

Alexandria – RN, em anos anteriores, ao assistir suas apresentações, os sentimentos provocados 

pelas suas danças, alegria e entusiasmo dos dançantes conquistaram a minha admiração, 

respeito e gosto por aquela equipe. 

Consoante a discussão, Medeiros (2008, p. 23) assevera que “[...] a arte nos possibilita 

o poder de interpretação e ressignificação”. Nesse sentido, sua pesquisa descreveu os elementos 

estéticos e simbólicos dos espetáculos de dança do grupo Parafolclórico da UFRN, mostrando 

que essa experiência dota em nossos corpos uma educação sensível. A autora destacou em seu 

estudo, a impossibilidade de descrever todos os detalhes dos espetáculos e, consequentemente, 

de apontar todos os significados presentes em cena. Portanto, instigado por suas reflexões, 

enquanto pesquisa, comungamos a mesma intenção, contudo, frisando nos elementos 

simbólicos e estéticos da quadrilha junina e, em foco com a CIA Junina Luar.  

Vale lembrar que mesmo termos nos prendido a uma única quadrilha junina, não 

hesitamos em limitar a assistir apresentações de outras quadrilhas juninas no mesmo ano, 

acreditamos que enquanto mais contato com esse fenômeno, saberíamos, sem sombra de 

dúvidas, lançar um olhar mais observador e crítico para compreender e responder inquietações 

sobre os elementos estéticos e simbólicos que estão imbricados no palco da pesquisa, como 

pode ser observado no mosaico apresentado na foto 11.  

Assim, creio que ao lançar meu olhar de fora, como expectador no ano e como dançante, 

esses se complementaram, se confirmando como imprescindíveis para, primeiramente, escolher 

os elementos estéticos e simbólicos que seriam analisados, assim também, como para atingir 

nossos propósitos. 
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Foto 11.  Mosaico de fotos com apresentações de Quadrilhas Juninas – 2016 e 2017 

Fonte: Arquivo próprio 

 

Para que eu pudesse vivenciar essa experiência estética e simbólica, e repassar tudo 

aquilo que ela me significou, foi indispensável muitos ensaios e dedicação ao projeto proposto 

pela quadrilha. Essa experiência me proporcionou o estabelecimento de interações e relações 

com os demais participantes, o envolvimento no processo de criação da estrutura coreográfica 

e estética dos adornos decorativos, o meu relacionamento com a dança em si e com este 

movimento cultural artístico. Para que eu fosse tomado por todas as interações proporcionadas 

com a experiência, primeiramente, me despi de qualquer preconceito ou juízo de valor a respeito 

da dança, procurando somar ao que já havia vivenciado, de modo a perceber as sensações e 

sentidos do meu corpo, mergulhado no mundo da quadrilha junina.  

Inicialmente, umas das coisas que me chamou a atenção foi o nome da quadrilha junina, 

palco da pesquisa. Talvez, o significado simbólico retirado dos termos que compõe o nome 

Junina Luar, não revele significações surpreendentes, mas, para mim, a junção de suas palavras 

formava uma combinação perfeita, a festa de São João, em todos os sentidos, me lembra a noite 

do dia 23 de junho, com um céu estrelado e iluminado com um encantador luar. 

Indubitavelmente, a lua é o astro mais bonito e misterioso do céu, pois, além não possuir 

propriedade em produção de luz, é capaz de romper a intensa escuridão provocada pela noite.   

No primeiro ensaio, ao falar dos propósitos da presente pesquisa, todos ficaram 

entusiasmados, devido à importância da quadrilha para o cenário cientifico acadêmico, fui bem 
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recebido por todos, inclusive, pelo coreógrafo37 da Junina Luar. Após isso, ficamos em círculos 

de mãos dadas a rezar três orações, segue a ordem: Pai nosso, Ave-Maria e Santo Anjo, como 

podemos observar na foto 12. Ao fim, o marcador38, em tom de voz alta, falada a palavra junina, 

e os demais integrantes respondiam luar, a ação foi realizada 3 vezes.  

Este momento se configurava como uma fonte de fé, de reaproximação e ligação com 

as divindades juninas, através da oração. O grito de guerra “Junina Luar” impulsionava para 

que tivéssemos uma garra essencial para os ensaios e, principalmente, para colocar aquele 

sonho em prática. O grito dado bravamente, o que construiríamos e o que significávamos ali (a 

quadrilha Junina Luar), me motivava a dar o melhor de mim e me sentir parte desse grupo. 

 

 
Foto 12. Momento de oração da Quadrilha CIA Junina Luar 

Fonte: Arquivo próprio (cedida pela quadrilha junina) 

 

Voltando a falar sobre o primeiro ensaio, que está registrado na foto 13, os dançantes 

me passaram que coreógrafo da quadrilha Junina Luar já tinha compostas duas coreografias. 

Então, pedi que me passassem o que já estava montado, enquanto o coreógrafo chagava para 

dar continuação à montagem coreográfica das outras músicas. Como tenho experiência com a 

dança, não foi difícil memorizar as sequências dos movimentos das duas músicas. Portanto, 

toda a minha trajetória na dança, além do respeito que tenho por este elemento artístico, 

facilitou, significativamente, para que não encontrasse dificuldades em participar da quadrilha. 

                                                           
37 Apesar de ser nomeada como CIA Junina Luar, a quadrilha é conhecida por todos da localidade e região pelo o 

nome de Junina Luar. O coreógrafo da quadrilha se chama Ayrone Lira Nunes.  
38 Nas quadrilhas estilizadas, o marcador tem a função de apresentar e animar a quadrilha. 
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Estando ali, concentrava-me totalmente naqueles movimentos, na melodia, na letra das músicas, 

nas instruções do marcador e nas ordenações do coreógrafo.  

 

 
Foto 13. Primeiro ensaio da Quadrilha Junina CIA Junina Luar 

Fonte: Arquivo próprio 

 

Decorrido mais ou menos três ensaios, foi possível me familiarizado com as 

composições coreográficas que estavam prontas e com as pessoas que compunham o corpo 

dançante da quadrilha, especialmente, com a minha parceira. Com duas semanas de ensaios, a 

comissão decidiu que eu e minha parceira subíssemos da terceira fila para a primeira, compondo 

o paredão39. Neste processo, a confiança estabelecida reciprocamente, entre minha parceira e 

eu, foi fulcral para a nossa evolução e melhoria no desempenho na dança. O reconhecimento 

foi a mudança de posição no corpo da quadrilha, ocupando agora um lugar destaque.  

Antes de pontuar sobre as coreografias, é indispensável destacar que os homens teriam 

que levar chapéus e as mulheres saias longas e rodadas para os ensaios, pois essas duas 

indumentárias eram usadas a todo o momento no processo de criação coreográfica. Nesse 

sentido, enquanto os homens em alguns momentos das coreografias tiravam os chapéus das 

cabeças, as mulheres moviam com muita elegância e estilo as suas saias.  

De acordo com o exposto, Garcia e Hass (2002), em sua obra Ritmo e dança, acentuam 

que uma coreografia corresponde a uma sequência de movimento que pode expressar por meio 

de uma composição musical mensagens abstratas e concretas, segundo com o ideário 

                                                           
39 É a primeira fila da quadrilha onde ficam os 4 primeiros casais.  
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coreográfico. Em relação às coreografias das quadrilhas estilizadas, Neto (2008), em sua 

pesquisa de mestrado, aponta algumas reflexões e assume que para a sua composição 

coreográfica é necessário que haja intensos ensaios. A dança contínua sendo feita em casais, 

contudo, os passos ganham movimentos que não são repetitivos, e tem por objetivo mostrar um 

sincronismo quase perfeito, destacando o alinhamento e o jogo de saias. 

Um dos movimentos mais característico nas coreografias das quadrilhas juninas, 

inclusive da CIA Junina Luar, é o festejo. O movimento de festejo masculino é realizado com 

os braços, com os cotovelos flexionados e levantados até, mais ou menos, a altura da cabeça. 

Já no feminino, as mulheres pegavam nas pontas das laterais da saia, realizando um movimento 

dos braços, com os cotovelos também flexionados para as laterais e frente do corpo, a uma 

altura mais ou menos do meio do tórax. Entendemos que o uso dos festejos é uma maneira de 

evidenciar o modo do homem do campo, ao mover seus braços e, também uma forma de 

sincronizar os movimentos de braços e saias.  

Identificando todo o sentido simbólico e estético que os braços promovem nas 

coreografias, buscamos em Chevalier (1990) o seu significado. Nesse sentido, o filósofo explica 

que os braços simbolizam a força, o poder, o socorro concedido, a proteção, sendo considerado 

como um dos “meios de eficácia por sua qualidade de impulso e equilíbrio [...]” (CHEVALIER, 

1990, p. 140). Assim, os significados conferidos aos braços estão nitidamente avistados quando 

são utilizados nos movimentos que concretizam as coreografias. Como sinônimo de força, todas 

as vezes que o animador chamava o grito de guerra, com movimentos de abertura dos braços 

para o alto, os dançantes respondiam o grito de guerra, como pode ser observado na foto 14.  

Em relação a isso, Chevalier (1990, p. 141) afirma que os a abertura dos braços “[...] 

condiciona e significa a recepção das forças cósmicas: o céu do homem participa do céu do 

universo”. Realmente, todas as vezes que erguíamos nossos braços e os abríamos, fosse nos 

ensaios ou apresentações, sentia que tanto eu como os demais componentes da quadrilha, 

éramos abençoados. Aquele ato arrancava de nós uma força que energizava nossos corpos, nos 

fazendo suportar a carga física que as apresentações exigiam. Parecia que naquele momento, 

estávamos recebendo uma força sobrenatural, o ato de abrir os braços nos permitia emitir o 

nosso grito de guerra, em tom mais alto e com mais extensão, assim como, acompanhar e cantar, 

durante toda a apresentação, o repertório musical da nossa quadrilha junina.  
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Foto 14. Braços elevados ao alto – Apresentação da Quadrilha CIA Junina Luar 

Fonte: Arquivo próprio (cedida pela quadrilha) 

 

Em alguns ensaios, o coreógrafo iniciava montando umas sequências de movimentos 

para compor uma coreografia, depois de montada, encaixava para repassar com as demais que 

já estavam prontas. E, como de costume, todo ensaio acontecia nesse formato. No entanto, 

quando foi se aproximando das apresentações, cerca de 1 mês antes, os ensaios começaram a 

ser mais frequentes e intensos, pois, teríamos que encaixar as vozes dos integrantes e ensaiar a 

parte do teatro com as sequências das músicas e suas coreografias, as quais já estavam 

concluídas.  

Portanto, é perante essa condição que as quadrilhas estilizadas são consideradas 

verdadeiros espetáculos, pois além de trazer em sua estrutura músicas e danças coreografadas, 

apresentam uma conexão com o teatral. Como sabemos, as quadrilhas juninas representam um 

casamento, o teatro fica responsável por introduzir os personagens típicos da cerimônia 

matrimonial, por meio de um enredo, dando vida, sentido e emoção a trama simbólica do 

casamento. Nesse âmbito, “[...] o teatro é uma conquista de linguagem da humanidade, no 

sentido de ser uma manifestação produzida a partir de muitas formas de jogo, de imitação, 

rituais sagrados, formas narrativas e tantos outros elementos espetaculares existentes nas mais 

variadas culturas” (ARAÚJO, 2005, p. 32). 

Pelo exposto acima, e pelas experiências vividas com a quadrilha CIA Junina Luar, 

entendemos que as narrativas e as representações teatrais na quadrilha junina tinham a função 

de explorar as vertentes cômicas, religiosas, culturais e tradicionais de um casamento, realizado 

por pessoas que vivem supostamente no campo, representado por meio de suas expressões, falas 
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e gestos. Contudo, o teatro não retrata somente a cerimônia do casamento, existe toda 

contextualização temática para que a festa matuta aconteça. Inclusive, alguns componentes da 

quadrilha junina, apontavam que “a parte do teatro pra mim era a mais importante e acho que o 

público se emocionava a cada segundo” (BRINCANTE 11, Entrevista, 2017), o teatro era um 

momento que “nos esforçávamos para mostrar o brilho da nossa companhia” (BRINCANTE 

13, Entrevista, 2017).  

Anterior a minha participação da CIA Junina Luar, eu acreditava que os componentes 

das outras quadrilhas, as quais tinha assistido, realizavam cursos preparatórios para interpretar 

seus personagens, ao ver as apresentações, como espectador, percebia que esses atores, por 

meio dos seus corpos, representavam sentimentos bem mais fortes do que as suas vozes 

passavam.  

Para Chevalier (1990, p. 872), “[...] o homem está inserido no teatro do mundo, de que 

faz parte, do mesmo modo que tem acesso ao mundo do teatro, ao assistir a uma representação”. 

O autor continua tecendo considerações e descreve que o espectador se projeta no ator e, 

identifica-se com o personagem que é interpretado, dividindo os seus sentimentos expressos, 

fazendo com que o espectador liberte-se daquilo que o mantém preso.  

Particularmente, eu não fui escalado para vivenciar um personagem principal durante o 

enredo histórico da quadrilha in loco. Contudo, apesar de comprovar que os brincantes não 

tinham algum tipo de treino preparatório para encenar, percebi que nos momentos das nossas 

apresentações, aqueles que representavam os personagens mudavam seus comportamentos e 

atitudes ao incorporavam, era uma garra, uma emoção, uma expressividade que não os 

reconhecia. Nesse sentido, Araújo (2005) reflete: 

 

 
Os brincantes de folguedos [...] podem até não conhecer os discursos de uma 

erudição teatral consagrada pelos cânones etnocêntricos da cultura ocidental, 

porém dominam com maestria os códigos de uma teatralidade repleta de 

elementos cênicos como: performance corporal, figurino, maquiagem, ritmo 

e musicalidade (ARAÚJO, 2005, p. 36).  

 
 
O relacionamento com o contexto teatral da quadrilha junina campo de pesquisa, fez 

desnudou meu encantamento com a história daquele casamento, e me fez sentir a emoção que 

cada personagem, em sua interpretação, repassou. Durante o enredo, me senti um verdadeiro 

mamulengo, convidado a participar de um casamento entre uma boneca e um homem. Essa 



99 

 

 
 

informação, deixa evidente que o contexto teatral que a quadrilha Junina Luar desenvolveu, era 

um enredo falando sobre mamulengo40, a qual tinha como título: É mamulengo!  

A luz desse debate, Júlio (2010) destaca, em seu estudo, que falava sobre o mamulengo 

e a sua representatividade na cultura popular, que o teatro popularizado como mamulengo é 

simbolicamente brasileiro, possui roteiro fácil, onde algumas de suas figuras dramáticas 

permanecem fixas. Para a autora, que possui mestrado em Artes, na subárea Teatro, este tipo 

de boneco é o mais simples de ser construído, quando comparado aos outros da sua classe, e os 

caracteriza por ser cuidadosamente cunhados no mulungu, uma madeira peculiar do sertão 

brasileiro, e por serem vestidos de chitão, um pano barato, encontrado facilmente. 

A proposta de ter como elemento central da trama, bonecos de mamulengo, exigiu que 

no roteiro teatral e nas coreografias fossem introduzidos movimentos, figurinos e maquiagens, 

que lembrassem a figura desse brinquedo.  

No decorrer da descrição sobre a experiência da quadrilha junina, dar-se-á a perceber o 

quanto o tema foi explorado, tanto na dança, quanto no teatro. Em geral, viu-se uma cobrança 

pela organização e, principalmente, do corpo coreográfico, exigência de todos os dançantes, 

requerendo mais atenção e empenho durante os ensaios. Com vista para representar um boneco 

mamulengo, era necessário que nós, dançantes, fizéssemos movimentos amolengados41, como 

se fôssemos controlados por outras pessoas.  

Nas apresentações da quadrilha CIA Junina Luar, os bonecos decorativos estavam 

presentes em todo o ambiente dos espetáculos, por exemplo, no cenário era possível visualizar 

dois imensos bonecos vestidos com roupas de chita. Por mais que estivessem parados, os 

bonecos engradeciam aquele cenário, chamando atenção por onde passavam, por serem bem 

altos e terem aspectos semelhantes à figura humana, como é possível visualizar na foto 15.  

Presentes no cenário, nas falas dos personagens, nas roupas, cabelos, maquiagens e nas 

atitudes dos dançantes, os bonecos estavam fortemente imbricado em nossos corações. Nesse 

sentido, para ser possível passar toda a emoção que sentimos durante a experiência com a 

quadrilha junina, a partir de agora, analisaremos essa parte da pesquisa em sessões. 

Primeiramente, traremos a parte do roteiro teatral que além de falar sobre os mamulengos, traz 

em seus diálogos, o hábito nordestino de falar, o cômico, o encantamento e a magia. 

 

                                                           
40 Mamulengo é um tipo de boneco que pode ser chamado de “fantoche”, ou de boneco “de luva” (JÚLIO, 2010). 
41 Referente aquilo que é mole. 
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Foto 15. Entrada da Quadrilha após o teatro – destaque para a boneca no lado direito 

Fonte: Arquivo próprio (cedida pela quadrilha) 

 

O roteiro teatral da quadrilha era bem simples, assim como caracterizou Júlio (2010), 

sobre o teatro de mamulengos. Iniciava-se com a mãe e o filho (noivo – Pedro), em cena. Pedro 

perguntava a sua mãe se ela sabia de umas apresentações de teatro de mamulengos que estava 

acontecendo na sua cidade, destacando em sua fala a beleza dos bonecos, em especial, de uma 

mamulenga (noiva). A mãe disse que sabia, mas não mostrou interesse em ver as apresentações.  

Indignado por sua mãe não querer ir, Pedro começou a falar sobre a imaginação, e relata, 

que quando era criança, seus bonecos à noite ganhavam vida e começavam a andar no meio de 

sua casa. A mãe, com reação espantada, diz que isso não teria nem perigo de acontecer, e atribui 

essa imaginação a televisão, que naquele tempo a história pensada, era considerada uma 

tecnologia de ponta. Em forma de castigo, a mãe manda Pedro ir dormir, assim, ele sai 

resmungando pedindo a santo Antônio para sonhar com a mamulenga do teatro, que estava na 

cidade, mesmo sem conhecê-la. Na foto 16, é possível visualizar Pedro e sua mãe 

contracenando. 

A partir disso, o roteiro começa a ganhar um tom de mistério e magia com a aparição 

de uma estrela cadente, representada por uma criança. Ao ver a estrela, Pedro, não sabia ao 

certo se estava sonhando ou acordado. Mesmo com toda a dúvida colocada por Pedro, à estrela 

realiza um encanto e diz ao rapaz que, se ele quiser casar com a mamulenga, teria até meia noite 

para encontrá-la e conquistá-la, caso não fizesse isso perante o tempo, acordaria daquele sonho, 

que parecia ser real, sem se casar-se com a boneca. 

 



101 

 

 
 

 
Foto 16. Teatro da Quadrilha – Pedro interagindo com sua mãe 

Fonte: Arquivo próprio (cedida pela quadrilha junina) 

 

Esse foi um dos momentos mágicos da quadrilha, que apesar de poucos recursos 

cenográficos chamou a atenção do público. Não foi propriamente o passar da estrela sobre a 

casa de Pedro, que casou essa emoção, mas o modo como ela passou a ser representada, 

posteriormente. Após reluzir em tons de prata, a estrela, supostamente, transformou-se numa 

criança representada por um menino. Nesse momento, eu senti o impacto em que a cena causou 

no público, as pessoas apontavam para o menino admirando sua desenvoltura, assim como seus 

traços angelicais, passados por seus aspectos físicos e no seu tom da voz.  

Depois deste momento, Pedro começou a interagir com os demais dançantes da 

quadrilha, que também eram supostos bonecos, perguntando se os mesmos tinham 

conhecimento sobre o local onde aconteceria a apresentação do teatro mamulengos, tudo isso, 

para localizar a desconhecida mamulenga.  

Destacamos que o encontro de Pedro com os demais personagens do teatro, fez com que 

a vertente cômica começasse a ser explorada na trama, essa que é uma característica simbólica 

da quadrilha junina. Nesse sentido, lembramo-nos de dois momentos do teatro que era 

explorada, isto é, as vertentes da comédia que merecem destaque. Primeiro, quando se falava 

no nome dos outros personagens, a exemplo, Jovêncio, Ariovaldo, etc. E, a parte que tirava 

mais risos do público nas apresentações, era quando Pedro se direcionava para uma dançante, 

que representava uma boneca feia que, estando de costas, se virou para frente provocando um 

grande susto no futuro noivo.  



102 

 

 
 

A atitude tomada por Pedro fez com que a boneca saísse chorando. Mesmo assim, Pedro 

não desistiu da sua procura pela mamulenga, e continuava a trocar diálogos com os dançantes 

que participavam do teatro, quando, em sua exaustiva procura, o noivo acha o dono do teatro 

de mamulengos, só que, quando Pedro começa a falar sobre a mamulenga que ele queria se 

casar, o dono interrompe a sua mensagem, pois, naquele instante os mamulengos iriam iniciar 

a sua apresentação. Assim, os dançantes começavam a dançar as músicas coreografadas.  

Ao ouvir as narrativas trazidas pelas vozes dos personagens durante o teatro, percebi 

que parte das palavras pertence à língua falada pelas pessoas que moram no interior do 

Nordeste, como: oxe, pia, vixe, armaria, as contrações da palavra está para tá, você para ocê e 

o uso de outras com tons sarcástico, como exemplo, tá lesando. Apesar dos desvios ortográficos 

apresentados, nas estruturas das palavras utilizadas nas falas dos personagens, foi possível 

perceber pela reação do público que existiu um processo de interação comunicativa entre o 

telespectador e o anunciante.  

Nesse sentido, é evidente que a voz funciona como um instrumento de interlocução, 

para que aconteça esse processo comunicativo. Assim, de modo geral, a voz é um elemento que 

repassa o que sentimos e o que pensamos, além de ser considerada um instrumento que 

transmite e edifica o conhecimento. No caso das pessoas que assistiram a alguma apresentação 

da quadrilha e que não eram da nossa região, a partir das narrativas faladas pelos integrantes da 

quadrilha, passou a conhecer um pouco mais sobre nossa história, cultura, costumes e tradição, 

por exemplo.  

Partindo dessa premissa, Zumthor (2011) esclarece que a voz não se constitui como um 

sinônimo de oralidade42, pois não significa que seja apenas uma sonorização daquilo que está 

escrito. Para o autor, a voz é algo complexo, visto que é carregada de história e sentimentos. 

Voltando para as narrativas da quadrilha, acreditamos que se os participantes apenas lessem o 

roteiro do texto e não colocassem suas emoções, suas experiências, seus medos ou nenhum 

sentimento, esse processo comunicativo não teria se constituído tão compreensivo da forma 

como foi vivenciado durante as apresentações.  

Face ao exposto, pensamos que o processo comunicativo se dá porque a voz procede do 

corpo. Assim, Zumthor (2011) faz uma relação do corpo com a voz e, afirma que esses são 

elementos indissociáveis. Para o autor: “O tempo da poesia oral é, por assim dizer, 

corporalizado. É um tempo vivido no corpo” (ZUMTHOR, 2011, p. 89).  

                                                           
42 “[...] à palavra oralidade prefiro vocalidade. Vocalidade é a historicidade de uma voz: seu uso” (ZUMTHOR, 

2000, p. 21) 
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O entendimento desse aspecto, ressaltado pelo autor, faz algumas aproximações com a 

fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, ao afirmar que as nossas experiências 

corporais, inclusive com a leitura, ao qual ele chama de experiências poéticas, formalizam uma 

linguagem sensível corpórea. Portanto, o aprofundamento dessas experiências 

corpóreas/poéticas nos oferecem contribuições para se pensar em um corpo estesiológico, 

diferenciado do corpo enquanto modelo quantitativo. 

Pelo que entendemos, a busca pela linguagem poética, adquirida pelo corpo, no caso 

dos dançantes da quadrilha, irá subsidiá-los com características de seres dotados de mais 

atitudes de pensamentos e reflexões. Certamente, as experiências poéticas que causam a 

“vocalidade”, permitirão que os dançantes não atribuam sentido as coisas pelo achismo, mas 

que veja nos fenômenos do mundo uma funcionalidade simbólica significativa. Já os 

espectadores, além de observarem na performance dos dançantes, em suas falas, sentimentos e 

gestos corporais, o sentido simbólico das coisas que também foram verbalizadas durante a 

quadrilha, principalmente no teatro, poderão provocar uma incorporação de conteúdos 

educativos.  

É por esse caminho de experiências estesiológicas, entre espectador e dançante, que 

continuaremos nossa discussão. E, é no instante que abrem se as cortinas, onde todos os 

dançantes que representavam os mamulengos estavam a postos para dançar, assim como 

podemos visualizar na foto 17. Os movimentos iniciais realizados pelos dançantes na primeira 

coreografia era de tirar o chapéu da cabeça em direção ao público. Esse movimento realizado 

na coreografia exprimia uma forma de respeito e reverência a todos ali presentes. Em 

complemento a isto, compreende-se que este momento se configurava como um convite para o 

público assistir ao espetáculo, pois além do que foi realizado na coreografia, a letra da música 

dizia: “vem meu amor, mamulengar na caravana da junina, difícil não se emocionar...”43. 

Não tinha uma vez se quer, ao se abrir a cortina e começar a cantar essa música, para eu 

não me emocionar, assim como dizia a música. Nas apresentações, eu sentia que todos me 

olhavam, admiravam minha roupa, minha garra, meu jeito de dançar e cantar. Mas, mesmo 

emocionado, seguia firme para que eu não me descuidasse com nenhum detalhe na dança, 

como: tirar chapéu, colocar, girar, festejar, pois como estava posicionado a frente qualquer erro 

era visível.   

 

                                                           
43 A primeira música que a quadrilha CIA Junina Luar dançou, foi uma versão da música corações mamulengos, 

interpretada por Elba Ramalho.  
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Foto 17. Momento da abertura das cortinas 

Fonte: Arquivo próprio (cedida pela quadrilha) 

 

A emoção de convidar, informalmente, a plateia para participar do casamento, veio com 

nosso grito de guerra44, acompanhado de confetes com estouros de “peido de véia”45. Em minha 

compreensão, esse momento representou vários significados, por exemplo, a quadrilha estava 

começando e um prévio anúncio do casamento entre Pedro e a mamulenga, que, por sua vez, ia 

ser comemorado com muita dança, bombas e brilho. 

Em continuação, após uma pequena pausa na dança, a noiva saiu do baú e começou a 

reclamar pelo motivo de terem iniciado a festa sem a sua presença. Percebendo que todos os 

mamulengos tinham seus pares, a noiva procura algum rapaz que esteja só e, nota que Pedro 

não tinha acompanhante, convidando-o para acompanhá-la na dança durante a festa. A partir 

daí, inicia-se um ciclo com várias coreografias. 

Esse momento foi uma surpresa para o público, pois todos perceberam que na, 

coreografia de abertura, não havia ninguém dançando com vestido de noiva. Na maioria das 

vezes, identifiquei certo espanto de algumas pessoas, acredito que o público se admirava pelo 

fato de uma pessoa vestida com roupas pesadas e grandes caber em um baú tão pequeno, por 

um considerado tempo.   

Como dito antes, as figuras dos bonecos estavam representadas nos movimentos e no 

cenário era possível constatar que, inclusive, dentre as músicas utilizadas no repertório, dava-

                                                           
44 Ver página 95. 
45 É considerado um brinquedo utilizado no período junino, pois não se utiliza fogo para acendê-lo. É um pequeno 

papel enrolado contendo pequena quantidade de pólvora que se estoura quando toca em algo mais sólido.  
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se para ouvir muitas menções do termo boneco. Desse modo, uma das músicas que representava 

perfeitamente esse tipo de brinquedo e, consequentemente, o tema da quadrilha, foi a música 

“flor de mamulengo”46. Ademais, essa foi à coreografia que mais gostei, pois pude demonstrar, 

por meio da dança o envolvimento que eu estava com a figura dos mamulengos, representado 

por meio dos meus movimentos. 

Nessa coreografia, os homens retiravam dos seus dois bolsos dois elásticos, que ficavam 

presos as suas mãos e as de suas respectivas parceiras. Desse modo, as mulheres, com os braços 

presos ao elástico eram sempre conduzidas a fazerem movimentos característicos de uma 

boneca, durante a coreografia da música. Os movimentos eram realizados mais pelos membros 

superiores do corpo, principalmente, os braços, de modo que sempre estavam relaxados. Na 

foto 18, é possível perceber um casal de brincante realizar manuseios com os elásticos que eram 

utilizados na coreografia.  

 

 
Foto 18: Preparação para o uso dos elásticos 

Fonte: Arquivo próprio 

 

Para parecerem mais com a figura de mamulengos, os dançantes investiram numa 

produção estética, no que diz respeito aos elementos de suas vestimentas e maquiagem.  Assim, 

as mulheres nas apresentações usavam meia calça, com fio mais grosso, de cor branca, para 

causar a impressão de que as suas pernas eram feitas de algum tipo de tecido. Na maquiagem, 

as mesmas adotaram o uso de um pó com cor mais clara que sua pele. Para quebrar um pouco 

                                                           
46 Música lançada em 1994, pela banda Mastruz com Leite. 
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a palidez dos rostos, as dançantes utilizaram um blush de cor rosa, para destacar as maçãs de 

seus rostos. O batom, na maioria das vezes, só era utilizado no centro dos lábios, dando a 

entender que as bocas das moças eram pequenas, iguais às de uma boneca.  

O processo de identificação dos dançantes como mamulengos, se deu, para o público, 

por meio dos seus figurinos, ou seja, a imagem, vista nas cenas e nas danças da quadrilha, foi 

compreendida como elemento simbólico que, por meio da percepção do espectador provocou 

estímulos aumentando o modo de associação, compreender e significar aquela imagem dos 

dançantes como bonecos mamulengos.  

Nesse sentido, a romancista e dramaturga, Pallottini (1989, p. 64) afirma que: “o 

primeiro meio de apreensão que tem o espectador, a sua primeira forma de atingir essa criatura 

que é o personagem é a visual. O personagem se mostra, assim inicialmente, sob seu aspecto, 

digamos, físico”.  

De modo geral, o figurino se consolidou como um dos objetos fundamentais, presentes 

nas danças e nas cenas. Esse foi considerado como um dos pontos cruciais para que o público 

associasse os dançantes à figura do boneco. Portanto, era o figurino que dava cor e sentido as 

cenas, deixando os dançantes mais vistosos, bonitos e elegantes. 

Na obra A análise dos espetáculos, Pavis (2010, p. 164), professor de estudos teatrais, 

refletiu que o figurino é tão importante, que se destaca como um requisito principal para 

caracterizar um personagem, fazendo despontar seu “estilo, preferências individuais ou meio 

social”. Além disso, para o autor, o figurino é um artefato que pode nortear o público para o 

conhecimento do personagem, em relação a seu gênero, à ocupação, posição hierárquica, 

categoria social, crença, sendo ainda considerado como um elemento indicador do tempo e do 

espaço da ação.  

Em outras reflexões, Pavis (2010, p. 164) assume que “o figurino é tão vestido pelo 

corpo quanto o corpo é vestido pelo figurino. O ator ajusta sua personagem, afina sua 

subpartitura ao experimentar seu figurino: um ajuda o outro a encontrar sua identidade”. Nesse 

sentido, entendemos que o figurino não é apenas um estranhamento de peças de roupas, que 

cobre o corpo do personagem, mas um mecanismo que dá significado não só os personagens, 

mas tudo que ocorre em cena, na trama.   

Outro ponto que me chamou a atenção na apresentação da quadrilha Junina Luar foi à 

representação simbólica da coroação da rainha. Esse momento aconteceu de uma forma 

diferente, tudo, naquele instante da apresentação se voltava para a personagem, dentre os 

aspectos a música e a coreografia, se destacaram. Nesse sentido, foi montada uma coreografia, 
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especificamente, para a sua apresentação, onde somente os dançantes do gênero masculino 

executavam a dança com ela. A música utilizada para essa ocasião, não possuía letra, era apenas 

instrumental, com forte presença de viradas de bateria47.  

No momento da apresentação, a rainha dançava a coreografia, feita para ela, apenas com 

os homens. Na dança, a rainha realizava vários giros em torno de um círculo composto pelos 

homens, isso, sem perder a beleza e a classe que a personagem teria que possuir. Enquanto 

dançante, esse momento representou muito, deu a entender que a dança realizada pela rainha, 

as suas atitudes e movimentos, estavam manifestando uma relação de poder sobre nós, os 

dançantes homens. Essa relação pode ser percebida quando Chevalier (1990) atribui o poder 

como um dos significados simbólicos da coroa.   

Dando continuidade, os homens saiam da coreografia no final da música da rainha, 

assim, as mulheres retornam para a dança, após retirar uma blusa marrom, dando destaque a 

uma roupa que estava por baixo, a qual era repleta de brilho. Ao sair, os homens retiravam 

também a parte marrom e ficavam com um colete, que também continha muito brilho. Como a 

dança ocorria apenas com os homens e a rainha, a noiva ficou de fora, removendo também um 

vestido florido que vestia por cima de um outro vestido todo branco, como vislumbramos nas 

fotos 19 e 20.  

 

 
Foto 19. Figurino da noiva – Vestido Florido 
Fonte: Arquivo próprio (foto cedida pela quadrilha) 

                                                           
47 É uma variação no andamento da música. As viradas são utilizadas para destacar ou produzir algum efeito, em 

determinados momentos das músicas. 
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Foto 20. Figurino da noiva – Vestido Branco 
Fonte: Arquivo próprio (foto cedida pela quadrilha) 

 

A remoção da parte marrom dos dançantes e da roupa da noiva sempre ocasionava um 

impacto no público. Pelo que entendi, a suposta troca de roupa foi uma forma dos mamulengos 

se alinharem para se fazerem presente à festa de casamento entre Pedro e a noiva, que seria a 

próxima cena. Em consonância ao nosso pensamento, Cortinhas (2010, p. 34), em sua produção 

acadêmica de conclusão de mestrado, destaca que “no teatro, a troca de roupa abre o jogo para 

o ator ser outro sem deixar de ser o mesmo, para poder viver um “significante flutuante” onde 

o sentido vai sendo composto com o decorrer da ação”.  

Quando a noiva retirou a parte superior do figurino, foi perceptível à reação do público 

e da própria dançante. No instante do casamento, a coreografia cessava. Todos os dançantes se 

viravam para a cena, onde o personagem do padre, posto sobre uma escada em formato de um 

minipalco e com um altar a sua frente, perguntava aos simbólicos noivos se eles queriam se 

casar. Meio desconfiado e confuso, o padre, mesmo sabendo que não estava fazendo seu dever 

corretamente, por casar um humano com uma boneca, após um sim desesperado do noivo, 

abençoou a união.  

O casamento foi o momento da apresentação da quadrilha que deixou sobressair à parte 

sagrada da dança. Considerado como um ato que unifica duas pessoas na presença de Deus, 

Chevalier (1990) afirma que essa cerimônia está entre os ritos de sacralização da vida. O autor 

complementa dizendo que em um sentido místico, o casamento significa a união de Cristo com 

a sua igreja, de Deus com seu povo, da alma com seu Deus.  
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Outro elemento que simboliza o sagrado é o altar. Esse altar que, além de ser 

simbolizado por Chevalier (1990) como um catalisador do sagrado, é o local mais alto em que 

se realiza uma cerimônia, onde convergem todos os gestos litúrgicos. De acordo com o exposto, 

percebemos que existe uma relação do significado do altar imposto por Chevalier (1990) com 

o casamento dos noivos que dançaram a quadrilha junina, pois, na hora que foi acontecer à cena 

do casamento, o altar estava no ponto mais alto e todos se viraram para assistir à cerimônia 

religiosa.  

Após o casamento, os dançantes realizavam mais três coreografias e a quadrilha CIA 

Junina Luar acabava. Dentre as músicas utilizadas, destacamos a última, que era bem parecida 

com a que deu início a apresentação. Esta canção convidava os espectadores para assistir ao 

espetáculo, só que deixava uma mensagem de despedida. A cena final da quadrilha deu-se com 

o fim do encanto que a estrela colocou, a mamulenga deixava de ter vida e passava a ser 

novamente um ser inanimado.  

Notoriamente, o objetivo nesta sessão da pesquisa era de apontar alguns elementos 

simbólicos e estéticos da quadrilha junina, por meio da minha experiência, enquanto dançante 

da quadrilha Junina Luar. Embora, para muitos, a estética só esteja presente na arte por meio 

dos elementos visuais, no essência de que possam ser tocados e sentidos. Nessa perspectiva, 

nos apropriamos dos pensamentos de Merleau-Ponty para pensar uma estética além desse senso 

puro da arte, mas a uma estética resultante das nossas experiências corpóreas.  

Merleau-Ponty (2011), ao refletir sobre a estética da arte apontou que a pintura colocada 

à frente de nós, ou seja, do nosso corpo, pode provocar uma sensibilização da estética corporal, 

através da percepção que redimensiona nosso entendimento acerca do inacabamento das coisas. 

Assim, Nóbrega (2008b, p. 143) reflete que “a obra de arte está colocada como campo de 

possibilidades para a experiência do sensível, não como pensamento de ver ou de sentir, mas 

como reflexão corporal”. 

Nesse sentido, entende-se a quadrilha Junina Luar como um elemento da arte, assim 

como a pintura, que nos oportuniza essa sensibilidade estética a partir dos elementos simbólicos 

que estão imbricados nessa manifestação cultural, a qual meu corpo junino se pôs a vivenciá-

la. O logos estético exprime o universo da corporeidade, da sensibilidade, dos afetos, do ser 

humano em movimento no mundo, imerso na cultura e na história, criando e recriando, 

comunicando-se e expressando-se (NOBREGA, 2008b, p. 143). 

Portanto, a quadrilha Junina Luar foi um palco que nos ofereceu essa experiência 

estética para repensar um novo sentido sobre a dança, cultura e tradição, da arte e do corpo. 
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Essa experiência estética expandiu meu olhar além da realidade, transcendendo a minha visão 

sobre o que é a festa de São João e a quadrilha junina, percebendo que esses fenômenos, assim 

como o corpo e arte são polissêmicos e indecifráveis, deixando aberturas para que quando 

expusemos ou os experimentemos, sempre sejam repensados.  

Os mistérios e a magia que estão contidos no São João, refletem no ato de dançar a 

quadrilha, associada à força de vontade, faz com que seja despertado um amor inexplicável por 

aquilo tudo. Dançar na quadrilha Junina Luar me fez entender o que é o amor pelo mundo 

junino, me fez ser uma mistura de mamulengo e homem, me fez perceber as variedades de 

movimentos que aprendi e utilizei nas coreografias, me dotou de sentido estético, de 

sociabilidade, de cultura e de sentimento, me renovou, me transformou. Concluo essa 

experiência com uma frase que representou muito para mim: “todos nós temos o sonho de fazer 

parte de um grupo de pessoas, onde todos nos acolham bem e isso eu encontrei na JL48, para 

mim, dançar quadrilha vai ser sempre a melhor coisa que eu possa fazer” (BRINCANTE 11, 

Entrevista, 2017). 

Durante esse capítulo da pesquisa, foi possível perceber o quanto os símbolos e a estética 

estão presentes nas festas de São João, inclusive na quadrilha junina. Apesar de existir inúmeros 

elementos simbólicos, nesse tipo de festividade, buscamos interpretar, em nossa visão, aqueles 

que são mais pertinentes, ou seja, os que estão mais impregnados no imaginário daqueles que 

celebram as festas de junho e suas danças. Assim, de agora em diante, retomaremos algumas 

compreensões sobre como esse corpo junino, que viveu as festas de São João e quadrilha junina, 

significou esses elementos simbólicos. Na ocasião buscaremos traçar reflexões e contribuições 

para o conhecimento do campo da Educação Física. SEGUE O CAMINHO DA ROÇA...49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Sigla que significa Junina Luar. 
49 Os puxadores das quadrilhas matutas quando falam segue o caminho, os outros dançantes da quadrilha vão atrás 

dos noivos. 

CAPITULO III  

CONTRIBUIÇÕES PARA A 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
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CAPÍTULO III 

A TRAMA DO UNIVERSO JUNINO: 

CONTRIBUIÇÕES SIMBÓLICAS E 

ESTÉTICAS PARA PENSAR A 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O corpo que imerge nas festas juninas, deixa impresso em seu interior marcas da cultura, 

história e tradição de um determinado lugar. Então, pensar nesse corpo junino para a 

Educação Física é compreendê-lo num sentido estesiológico, um corpo que é dotado de 

saberes. 

                                                                                                                                                   

Nadiel Cavalcante de Sousa 
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Já que a pesquisa fenomenológica oportuniza expor as nossas experiências, iniciamos 

este momento apontando alguns acontecimentos que decorram na elaboração desta pesquisa. 

Durante o seu processo de criação algumas perguntas me foram feitas pelas pessoas que 

estiveram envolvidas, ou mesmo por aqueles a quem eu sempre compartilhava o seu 

andamento. Muitos dos questionamentos, voltados para mim, eram revestidos de dúvidas sobre 

o quanto à Educação Física tinha a ver com a festa de São João, a quadrilha junina e os 

elementos simbólicos, presentes durante essa festividade.  

Confesso que quando escutava esses tipos de questionamentos descritos acima, 

ligeiramente, fazia diligência em explicar, pelo menos, superficialmente, os inúmeros 

entrelaçamentos que o tema pesquisado possui com a Educação Física.  

Ressalta-se que muitos ainda, entendem a Educação Física como um campo de pesquisa 

que apenas quantifica resultados, focando mais seus interesses acadêmicos somente em estudos 

voltados aos corpos fitness e/ou atléticos. Com isso, é possível afirmar que a grande parte dos 

seus profissionais possui uma visão reduzida da Educação Física, ou seja, a tem como um 

campo de conhecimento que problematiza, prioritariamente, os corpos em uma perspectiva 

mecanicista, menosprezando-se do mesmo enquanto condição de experiências, de sensibilidade 

e como possuidor de conhecimentos.  

De antemão, queremos deixar claro não estamos desmerecendo os saberes e as outras 

vertentes que a Educação Física possui, até porque, temos convicção que nosso campo tem 

várias bifurcações para o conhecimento e atuação, estamos tecendo reflexões para compreender 

o corpo que vai além dos aspectos motores e físicos. O corpo que falamos é um corpo pensante, 

revestido de experiências, ideias, sentidos e conhecimentos. 

De acordo com o exposto, creio que nós, profissionais da área precisamos refletir e 

realizar pesquisas que provoquem ponderações e conscientizem a tais profissionais a 

enxergarem outros caminhos de investigação, precisamente, aqueles que se atente a pensar o 

ser humano como um todo, como um ser corpóreo, que busca os significados das coisas na 

essência do seu interior e nas suas relações experimentais com os outros e com o mundo. E 

porque também, não dizer no mundo junino? 

Contudo, é possível afirmar que não é de hoje que vemos os ajuizamentos sobre o corpo 

mecanicista, ou seja, parecido como o que acabamos de destacar. Percebe-se que ao longo do 

tempo, impregnou-se na história da Educação Física o protagonismo do corpo nesse modelo, 

destacando o como aquele que apenas produz quantitativamente, ficando, dessa forma, em 

segundo plano ou quase invisível, o corpo sensível e que se renova a cada experiência.  
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Colaborando com nosso pensamento, em sua pesquisa de doutoramento, Mendes 

(2007), realizou uma investigação sobre as concepções de corpo e fez um levantamento por 

meio dos artigos publicados na Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), destacando 

que até meados dos anos 80, as compreensões que preponderavam era a de corpo, enquanto 

uma máquina energética. A pesquisadora enfatizou que, apesar de alguns estudos estarem 

voltados aos públicos, como: universitários, escolares e gestantes, o simbolismo mais 

apresentado, nesse período, foi o do corpo atlético.  

O que nos chama a atenção, em tudo isso, é que depois de quase quatro décadas, as 

concepções sobre o corpo ainda são fortemente especuladas sobre essa ótica maquinista e 

atlética, apontada por Mendes (2007). Assim, a compreensão dessa tendência corporal, 

fortemente influenciada pelos padrões dos belos, corpos divulgados pelos meios de 

comunicação digital, haja vista que, o grande número de acessos desses meios é o resultado da 

facilidade em possuí-los, por serem de preços baixos, pela praticidade e a comodidade em seu 

manuseio.   

Adentrando nesse assunto, sabemos que as máquinas tecnológicas digitais, por meio de 

suas imagens, colaboram para uma forte exposição do corpo humano, infelizmente, deixando 

nessa exposição sobressair às características de um corpo belo e produtivo. É de se admirar com 

a numerosa existência de páginas da Web e de canais do Youtube, que visam lucrar com marcas 

famosas, a partir da exposição dos corpos perfeitos das pessoas que manipulam os conteúdos 

do mundo digital, assim como os youturbes e blogueiros, que são chamados de influenciadores 

digitais. 

Essa realidade de virtualização corpórea provoca nos corpos reais, os quais estão em 

lado opostos das telas, um maior fluxo de consumo de produtos, expostos pelos corpos 

influenciadores. Assim, Nóbrega (2010, p. 23) diz que:  

 

 
Uma nova cultura de consumo se estabelece a partir da imagem do corpo 

bonito, sexualmente disponível e associado ao henodismo, ao lazer e à 

exibição, enfatizando a importância da aparência e do visual. Essas imagens 

de corpo são divulgados pelos meios de comunicação de massa e mídia 

eletrônica, exigindo toda uma rotina de exercícios, dietas, cosméticos, 

terapias, entre outras preocupações com a imagem e a autoexpressão, uma 

exposição sem limites ao corpo (corpo-outdoor). 

 

 

A rapidez e a quantidade de pessoas atingidas pelas mensagens expostas pelos corpos 

virtuais, afeta não só o mundo da cultura consumista, mas também o da arte e, principalmente, 
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da Educação Física, no último caso, elevando ainda mais a valorização do corpo como uma 

máquina que, nesse caso, é programado a fazer tarefas repetitivas, tentando, por exemplo, imitar 

treinos criados e utilizados pelos influenciadores digitais. É interessante destacar que o corpo, 

mesmo sendo prezado como algo maquinista, de acordo com os princípios do treinamento, o 

ato de não levar em consideração a individualidade do sujeito pode acarretar danos irreparáveis 

a saúde daqueles que não seguem tais princípios.  

De certa forma, destacamos que a situação descrita anteriormente está preocupando 

renomeados grupos de pesquisadores da área, que investigam questões relacionadas aos 

rendimentos produzidos pelos corpos, pois, na maioria das vezes, os influenciadores digitais 

são pessoas que não possuem nenhum tipo de conhecimento científico e, que propõem a 

realização errônea de práticas corporais.  

Por meio do que foi dito, ver-se costumeiramente o quão é crescente o número de 

reportagens que mostram pessoas com algum tipo de sequela produzida pela prática de 

atividades corporais, sem o acompanhamento do profissional da Educação Física. E, em 

consonância a isso, são também perceptíveis as postagens em forma de críticas dos 

pesquisadores que usam as mídias para atingir os influenciadores digitais, os quais criam 

exercícios mirabolantes, destorcendo, assim, os princípios básicos da anatomia e biomecânica 

do corpo. Nossa intenção ao afirmar isso, refere-se ao que os meios digitais, que estão fazendo 

com que as pessoas busquem informações sem saber se suas procedências possuem algum grau 

de cientificidade.  

Sobre isto, solidarizamos com as críticas apontadas pelos pesquisadores que usam 

também desses mecanismos digitais para desmistificar o saber popular exposto pelos blogueiros 

e youtubers. Por meio do nosso caráter de sensibilidade, cremos que em nossos corpos 

acontecem reações químicas diferentes, os mesmos possuem estruturas, pensam e também 

agem de modo distinto, o que não certifica a mesma padronização dos exercícios físicos para 

as diversas pessoas.  

As discussões realizadas sobre os corpos virtuais incumbiram lembrar que os corpos 

vistos pelas telas dos aparelhos eletrônicos são corpos reproduzidos por imagem, de modo que 

eles não são como aparentam, mas, que no mundo real apresentam imperfeiçoes que são 

imperceptíveis ao nosso olho, quando os observamos pelas telas digitais.  

Fazendo algumas ponderações sobre os meios digitais, Nóbrega (2010, p. 24) traz em 

sua obra, um discurso sobre as influências dessas ferramentas nas culturas. A autora julga que 

tais recursos atravessam fronteiras on line, provocando a “[...] desterritorialização das coisas, 
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das ideias, das pessoas, gerando uma cultura globalizada”. Para a filósofa, esta perda de entorno 

gera a desculturalização, a perda da identidade e das referências. E, ao finalizar seu ponto de 

vista, complementa apontando que a instantaneidade da informação globalizada e das 

telecomunicações ao mesmo tempo em que aproxima os lugares e possibilita acesso imediato 

aos acontecimentos, é sempre uma realidade virtual que não pode substituir a materialidade e a 

afetividade do entorno e do encontro.   

Nóbrega (2010) chama a nossa atenção para que não nos prendemos tanto ao mundo 

virtual, pois, a proximidade das pessoas por meio dessas ferramentas não promove o contato 

direto dos seus corpos e das suas experiências pelo mundo. O argumento edificado pela a autora, 

nos deu subsídios para começar a tecer algumas reflexões sobre o corpo, desprendendo um 

pouco do imaterialismo virtual, da sua visão como apenas um objeto mecânico/perfeito que 

instiga o consumismo pela procura exacerbada, visando mantê-lo em padrões físicos e de 

beleza, assim como são notados, na maioria das vezes, pelos veículos de comunicação digital.  

Nesse sentido, Nóbrega (2010) deixa explícito o quão é importante que nossos corpos 

vivenciem as experiências que são oportunizadas pelo mundo e destaca: 

 

 
O enigma do corpo e do mundo, do pensamento e da ação produz novas 

significações, novas interrogações, novas informações, novas excitações, 

novas situações que continuam a se produzir cada vez que olhamos o quadro 

e somos afetados por ele. Nesse movimento, o paradoxo do corpo não cessará 

de produzir outro, o do mundo; uma vez que o mundo é feito do mesmo estofo 

do corpo (NOBREGA, 2010, p. 132). 

 

 

É nessa perspectiva, da sua relação com o mundo e suas experiências, evidenciadas por 

Nóbrega (2010), que o corpo também deve ser pensado na Educação Física. Embasados por 

esses pensamentos, destacamos que é impossível não reconhecer a quantidade de 

conhecimentos adquiridos, quando passamos por experiências corporais – e, porque não 

considerar as experiências corporais vividas no mundo junino? Para a autora, nosso corpo 

possui saberes, e esses são imbricados em nós, devido à sensibilidade adquirida por meio das 

nossas vivências corpóreas. Portanto, nossos corpos aprendem a cada dia, e isso instiga diversos 

modos de como olhar, compreender e interpretar as coisas que estão em nossa volta, em nosso 

mundo, inclusive na festa de São João.  

Diante do contexto, Larrosa (2002), em seu estudo Notas sobre a experiência e o saber 

da experiência, expõe algumas considerações sobre as suas experiências corporais e, por meio 

de suas reflexões define o sujeito que vive a experiência [...] como um território de passagem, 
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algo como uma superfície sensível, que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz 

alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos.  

Pelo que foi apontado acima, acentua-se que existe uma relação entre os pensamentos 

de Larrose e Nóbrega, pois, de acordo com os discursos realizados nos estudos dos dois autores, 

conclui-se que as experiências que vivemos são responsáveis por resultar na ampliação de 

nossos saberes. Apoiamo-nos em Costa (2016, p. 56), para esclarecer que “esse saber da 

experiência é um singular, particular, subjetivo, relativo, pessoal. É um saber que não está 

isolado do indivíduo encarnado, experienciado, um sujeito que responde aos questionamentos 

do mundo”. 

Em contraponto, vale destacar que os saberes do corpo na perspectiva do racionalismo 

moderno são vistos como fragmentados, assim como afirma Nóbrega (2010). De antemão, 

queremos deixar explícito que o pensamento da autora não está centrado em desvalorizar os 

princípios da racionalidade científica, nem o modo como eles enxergam o corpo para a 

realização de seus discursos e pesquisas. Em suas investigações, a autora procura saber desse 

modelo científico uma justificava e explicação para os fenômenos que acontecem em nosso 

interior, já que a perspectiva racionalista não leva isso em consideração para a produção do 

conhecimento. Entretanto, a autora afirma que nossa interioridade pode gerar uma comunicação 

sensível e estesiológica que produz uma gama de saberes.  

Essa condição de porosidade, complexidade e inacabamento do nosso corpo, nos faz 

refletir sobre a dificuldade em descrever todos os saberes adquiridos por meio de nossas 

experiências, já que os mesmos também não são quantificáveis; são tantas experiências e 

saberes que o corpo vai adquirindo com os outros e com o mundo que nunca poderemos os 

quantificar, assim, afirmando o princípio fenomenológico do corpo e do mundo como vias 

inacabadas para as nossas experiências e construção de saberes.  

Constatamos que isso não é visto como um empecilho para a área filosófica da Educação 

Física, mas se constitui como um desafio. Porém, a Educação Física se apropria dos estudos do 

filósofo contemporâneo, Merleau-Ponty, para nos auxiliar no modo de como investigar e 

compreender o corpo, sem excluir os sentidos e os sentimentos adquiridos durante nossas 

experiências. Nóbrega (2003, p. 02), uma das mais importantes representantes e estudiosas das 

pesquisas realizadas pelo filósofo, no Brasil, afirma que: “Considero Merleau-Ponty um 

pensador central para compreender a filosofia do século XX e particularmente para 

compreender os estudos do corpo e sua relação com a ciência, com a arte e com a educação 

física”.  
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O reconhecimento como uma das maiores pesquisadoras, a dedicação e o debruço de 

Nóbrega para compreender e repassar para a área da Educação Física, os pensamentos sobre o 

corpo, instituídos por Merleau-Ponty, são percebidos por Melo (2016 apud NÓBREGA, 2016, 

p. 10) quando ele depõe:  

 

 
[...] a considero uma das mais fiéis intérpretes de Merleau-Ponty no Brasil, 

uma vez que, ao examinarmos sua produção intelectual, não encontramos 

vestígio de “traição” no tocante a sua opção teórica por Merleau-Ponty, bem 

como não se constata incoerência entre o pensar e o agir, principalmente na 

vida profissional. Afirmo, sem a menor sombra de dúvidas, que Petrucia é 

visceralmente merleau-pontiana.  

 

 

É, sem dúvidas, que o surgimento dos estudos de Merleau-Ponty foi um passo muito 

importante para o campo da Educação Física e para o aumento na elaboração de estudos que 

buscam compreender o corpo em um sentido estesiológico. Porém, no início, ao mesmo tempo 

em que a sua filosofia sobre o corpo começou a ser investigada, cresceu-se, por outro lado, de 

forma muito vertiginosa outras pesquisas sobre o corpo, inclusive, estudos que declaravam de 

forma divergente seus pensamentos e colocações.  

Assim, Nóbrega (2008, p. 35) expõe: 

 

 
A partir do século XX, anuncia-se, de modo intenso, uma agenda de pesquisa 

sobre corpo: o corpo como condição humana, as formas de corpo, a linguagem 

do corpo, as políticas de corpo, a estética, as técnicas corporais, entre outras 

temáticas. O corpo desde então circula entre permissões e proibições, regras, 

controle, normas que o configuram em diferentes abordagens cientificas, 

pedagógicas, artísticas, filosóficas. Essa circulação do corpo, ou mais 

precisamente dos discursos sobre o corpo, é permeada por elementos de 

esquecimentos e de resgates; bem como, por determinadas interdições, a partir 

das quais se estabelecem regras de modo de conduta em particular em torno 

da visibilidade do corpo, dos contatos corporais, dos gestos e das posturas. 

 

 

Até aqui, esperamos que os apontamentos erguidos por nós, tenham ocasionado um 

incitamento para a percepção sobre a importância das experiências corpóreas no mundo, e que 

tais vivências podem produzir uma esfera sensível em nosso interior. Para que isso aconteça, 

como destacamos, é necessário, sobretudo, não se prender somente ao conceito reducionista do 

corpo e dos seus aspectos performáticos. Além disso, é preciso se aceitar como um ser corpóreo, 

é indispensável se libertar dos medos e dos obstáculos que podem surgir nos infinitos caminhos, 
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é necessário enxergar a possibilidade do corpo como algo não acabado e, que veja nas relações 

com as coisas do mundo, a oportunidade de produzir conhecimentos.  

Diante disso, salientamos que o mundo junino é um campo propício para viver essas 

experiências sensíveis corporais. Os festejos de São João é um mundo, onde a cultura e a 

tradição estão presentes, além disso, é um ambiente onde pessoas de outras culturas podem 

vivenciar esses festejos, deixando resquícios dos seus costumes para serem repensados e 

remodelados. O São João é um mundo que possui uma grande diversidade de símbolos e, que 

cada um desses possui várias significações. Esses significados nos faz enxergá-los em outra 

dimensão, nos faz vê-los além de suas cores e formatos, assim, esse modo de pôr-se a frente e 

de percebê-los, torna nosso corpo sensível.  

Para tanto, o corpo enquanto condição de existência no mundo, de sensibilidade e de 

conhecimento, é destacado por Nóbrega (2010), em sua obra Uma fenomenologia do corpo, 

onde a referida autora dedica o primeiro capítulo para compor discursos que enveredam alguns 

pensamentos, os quais vamos delinear mais à frente. De modo inteligente, no sugestivo capítulo, 

a filósofa percorre um caminho apontando aos saberes do corpo, em uma estrada que inicia no 

século XIX até a contemporaneidade. 

O prestígio ao capítulo do livro não se dá somente pelos discursos temporais que foram 

arquitetados e transcritos, mas, pela maneira como a autora comenta sobre o racionalismo, que 

não valoriza tanto o corpo e os saberes do seu interior, inclusive, Nóbrega (2010), nomeou esse 

capítulo como: O corpo como sensível exemplar. Contudo, mais uma vez, cabe salientar que 

em nenhum momento, a autora desprezou os aspectos biológicos, mecânicos e físicos do corpo, 

porém, mostrou, sobretudo, o quanto são complementares para o processo da sensibilização do 

corpo e, consequentemente, da aquisição dos seus saberes. 

Em justificativa ao que foi exposto, Nóbrega (2003) adianta que o corpo como sensível 

exemplar é constituído da mesma matéria do mundo. Nesse sentido, entendemos que esse corpo 

se traduz como algo que nos permite imergir sobre as coisas, imprimindo os sentidos dos 

acontecimentos que são vividos por nós, ao mesmo tempo, esse mesmo corpo é aquele que 

também nos coloca em diversas situações de oferecer e de tomar decisões difíceis. 

No caso das festas juninas, para que essa sensibilidade corpórea seja adentrada em nosso 

ser, é indispensável nos possibilitar uma realidade diversa de vivências corpóreas. Assim, cada 

vez que nós vivemos esse festejo, percebemos e refletimos sobre seus fenômenos, passamos a 

entender as coisas que estão em nossa volta de um modo diferente, atribuindo múltiplos 

significados aquilo que se viveu. Desse modo, nosso corpo, de certa forma, será afetado por 
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essas experiências, passando a nos constituir como um ser dotado de saberes. Portanto, é 

possível afirmar que as experiências corpóreas nas festas juninas são essenciais para 

adquirirmos essa sensibilidade, contribuindo para que pensemos o corpo na Educação Física, 

além do seu contexto de padrão mecânico, físico e de desempenho.  

Como foi visto, as festas juninas se conformam como um ambiente favorável para viver 

experiências corpóreas e que, por meio dessas, os corpos pode adquirir sensibilidade, 

promovendo novos olhares sobre o corpo na Educação Física. Nesse sentido, Larrosa (2002) 

enfatiza que o sujeito das experiências: 

 

 
[...] deve ser um sujeito desconforme, inquieto. Esse sujeito é o que vai do 

presente ao passado, mas arrastando consigo sua desconformidade, ou seja, 

evitando toda relação de continuação. E é também o que vem do passado ao 

presente, mas para interrompê-lo e colocá-lo em questão, para desestabilizá-

lo e dividi-lo no interior de si mesmo (LARROSA, 2002, p. 136). 

 

 

 Sob a ótica dessa explanação, cabe aqui frisar que essa sensibilidade produzida pela 

festa junina, em nossos corpos, não está tão distante de nós, profissionais da Educação Física, 

uma vez que, vivemos constantemente em nossas vidas profissionais, experiências corpóreas 

de diversos movimentos. Portanto, essas experiências podem nos ajudar a investir também em 

um corpo na Educação Física para além do sentido do físico, contribuindo para nos formalizar 

como seres sensíveis, desvelando porosidades, auxiliando na modelagem e remodelagem do 

nosso interior. 

Desse modo, Nóbrega (2003, p. 02), assinala que é a “realidade do corpo que nos 

permite sentir e, portanto perceber o mundo, os objetos, as pessoas. É a realidade do corpo que 

nos permite imaginar, sonhar, desejar, pensar, narrar, conhecer, escolher”.  

Para adquirir esse corpo sensível e dotado de saberes, o qual já estamos mencionando, 

outro quesito que Nóbrega (2003) relaciona a realidade, é condição de liberdade proporcionada 

aos nossos corpos. Assim sendo, parafraseando a citação acima, entendemos que a autora 

ratifica a importância de nos ocasionar a liberdade e, aponta que ela é responsável por nos 

propiciar um encontro com o nosso interior, com o exterior e com as escolhas que realizamos.  

Entrelinhas, Nóbrega (2003, p. 02) elucida que: 

 
O sentido das nossas escolhas contribui para a subjetividade. Os gostos 

pessoais, as preferências, as rejeições, os desejos, vão sendo configurados por 

meio dessa estrutura subjetiva na qual correlacionamos o tempo, o corpo, o 

mundo, as coisas e os outros. O campo da subjetividade encontra-se recortado 
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pela historicidade, pelos objetos da cultura, pelas relações sociais, tensões, 

contradições, paradoxos, afetos.  

 

 

Desse modo, entendemos que o contato do corpo com a realidade do mundo junino, 

permite aos sujeitos se constituírem com novos pensamentos e entendimentos, acerca das coisas 

que estão em sua volta, até na realização dessa festividade. A cada contato com os fenômenos 

que estão presentes na festa de São João, mais detalhes são enxergados, seja nas cores, no 

formato dos objetos, no som, no gesto e no movimento de uma dança, tudo isso colabora na 

atribuição de sentidos novos aos elementos que formam o mundo próprio e os diversos campos 

da ciência, da dança, da arte e da Educação Física. 

Essa premissa de inacabamento, estabelecida às festas juninas, é também conferida ao 

corpo que vive tais festejos, visto que, as experiências vividas nessas festas vão conferir uma 

nova modelagem ao nosso corpo, proporcionando novos pensamentos, reflexões e 

conhecimentos, novos gestos, cores, sabores, gostos e odores. Portanto, essa modelagem 

sensível do corpo, adquirida nas festas juninas, poderia ser investida também no modo da 

Educação Física perceber o corpo, uma vez que este deixaria de ser compreendido apenas como 

algo limitado e passaria a ser notado como algo multifacetado e repleto de saber. 

A imersão da sensibilidade produzida pela experiência de vivenciar os festejos juninos, 

permite ao corpo a característica de produzir significados ou dar novos sentidos às coisas. Na 

perspectiva em que Merleau-Ponty (2011) refletiu e comparou o próprio corpo com uma obra 

de arte, podemos também comparar a festa junina, assim, toda vez que olhamos para esses 

fenômenos, atribuímos sentidos novos aquilo que estamos vendo e vivenciando.  

Nessa concepção de relacionar o corpo a uma obra de arte, é exposta por Nóbrega (2008, 

p. 394) quando ela reflete que:  

 

 
A compreensão do corpo como obra de arte advém da interrogação de 

Merleau-Ponty sobre a pintura. Em seus ensaios estéticos, Merleau-Ponty 

dedicou-se a uma espécie de meditação do corpo como obra de arte para criar 

deslocamentos em sua filosofia. A pintura não apenas ilustra, pois os olhares 

que se cruzam diante da obra de arte desafiam a analítica dos sentidos e as 

condições do conhecimento. Nesse movimento do olhar, a relação corpo e 

alma ultrapassa o campo do visível para se encontrar com os símbolos, com o 

imaginário, com a história, com a sexualidade, entre outras formas de gestão 

da vida e do conhecimento. 

 

O modo como compreendemos uma obra de arte, uma pintura, um espetáculo de dança 

ou mesmo as festas juninas deve-se aquilo que vivemos em outrora. Digamos que alguns 
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fragmentos desses fenômenos vão sendo incorporados ao nosso ser modificando, dessa forma, 

nosso comportamento, nossos diálogos com os outros e a forma de como percebemos, 

observamos e significamos as coisas. A sensibilidade que fica impregnada em nós aguça nossos 

sentidos tornando-nos mais detalhistas, permitindo sempre que sejam elaboradas reflexões e 

análises daquilo que nos chama a atenção. Essa interação poderia ser um ponto de evidencia 

para a Educação Física, uma vez que, que a área passaria a dar também significados mais 

positivos aos mecanismos que ocorrem no nosso corpo, ponderando reflexões sobre nossas 

vivências e sua colaboração para a formação de nossa interioridade. 

Em consonância ao que foi exposto, Medeiros (2008), por meio da sua pesquisa, a qual 

vivenciou experiências com o grupo de dança Parafolclórico, da UFRN, realizou alguns 

apontamentos sobre o corpo sensível, que foi adquirido pela autora com essa vivencia, e 

declarou a importância da relação do corpo com o mundo. A partir dessa relação, a autora afirma 

que é possível encontrar novos sentidos e novas formas de ver o mundo e os objetos que estão 

presentes nele.  

Assim como Medeiros (2008), vislumbramos que a estreita relação do corpo com o 

mundo junino provoca novas atitudes corpóreas, inclusive, na forma de como passamos a 

compreender o próprio mundo. Desse modo, o mundo que é visto por muitos como um plano 

terreno, passa a ser interpretado como um campo inesgotável de conhecimento, a cada momento 

que temos contato com esse mundo aprendemos mais sobre nós, sobre os demais e sobre todas 

as coisas que o compõe, inclusive, sobre o que seja a própria Educação Física, sobre sua 

colaboração para a formação do ser humano.   

Sobre essa relação, Medeiros (2010, p. 108), complementa: 

 

 
Ao afirmar que o corpo é sensível e, portanto, aberto a diferentes 

interpretações e vivências, a partir de suas constantes relações com o mundo, 

- sendo esse considerado não como uma soma de coisas, não é esse mundo 

determinado, mas inesgotável; assim sendo, sempre algo surge diante de nós 

para ser percebido e atribuído sentidos [...]. 

 

 

 Nesse sentido, o contato do nosso corpo com o mundo junino pode nos dar a 

oportunidade de conhecer coisas novas, de mudar nossas opiniões e de olhar um objeto como 

se a cada dia ele tivesse algo novo para descobrir. Esse fato nos ajuda a refletir sobre a nossa 

existência, possibilitando a compreensão da importância dos outros em nossa volta e sua 

colaboração na nossa formação, enquanto homem constituído de saberes. Quando as 

experiências no mundo junino muda nosso ser, pensamos que essa seja uma oportunidade de 
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enxergar uma nova Educação Física, aquela que não se importa somente com a importância dos 

padrões físicos e estéticos estipulados pela sociedade, mas aquela que valoriza o contato dos 

corpos, como uma ocasião para a troca de experiências e edificação de saberes.  

O corpo sensível adquirido nos festejos juninos e que pode ser evidenciado na Educação 

Física, passa a enxergar o mundo de outra forma. Desse modo, o sujeito que se constitui com 

tal subjetividade não se atenta a ver as coisas ao seu redor como apenas aparentam-se, tudo o 

que acontece e está presente no mundo passa ter um sentido e, esse sentido para que seja 

compreendido, muitas vezes é necessário que adentremos em nosso interior para refletirmos, 

consequentemente, tudo isso é resultado das nossas experiências corporais.   

Refletimos que não é fácil compreender os saberes adquiridos pelo corpo nas festas 

juninas, tudo isso não se reduz somente a tarefa de nos empreender a liberdade ou de estar 

aberto e em contato com a festa de São João e seus símbolos, é preciso saber dar atributos aquilo 

que se vive, é necessário perceber que as coisas não se restringem somente aquilo que pensamos 

ou enxergamos sobre elas, a partir de uma única investida. Portanto, assim como o mundo e o 

corpo, a Educação Física é também um campo repleto de elementos inacabados, ou seja, as 

coisas que estão imbricadas na área possuem frestas que não conseguimos enxergar e que 

precisam ser exploradas para colaborar com a ciência e promover novos conhecimentos.  

Nesse sentido, Nóbrega (2010), em um dos seus escritos, enfatiza um discurso falando 

sobre os saberes do corpo e chama a nossa atenção para não reduzirmos os fenômenos em 

categorias simplificadoras, mas que, para que tenhamos um olhar multifacetado com diversas 

aproximações e abordagens, primando, sobretudo, pelo diálogo e comunicação com os diversos 

elementos que constituem o universo.  

O exposto acima reafirma o que falamos anteriormente, ao ressaltarmos a 

impossibilidade de descrever por completo os fenômenos observados por nossos corpos, nas 

festas juninas. Desse modo, Nóbrega (2010) deixa nítido que as reflexões sobre o corpo 

envolvem questões amplas que ainda precisam de muitas reflexões, muitas dessas são tão 

complexas que não possuem soluções ou definições completas. Assim sendo, a autora revela 

que um dos requisitos mais importante sobre as teorias que envolvem o corpo sensível é 

exercitar nosso espirito reflexivo e investigativo, tal tarefa fará com que tenhamos atitudes com 

o propósito para encarar as provocações dos estudos e do conhecimento sobre o corpo, 

inclusive, sobre um corpo que viveu os festejos juninos. 

Portanto, apoiados no que Nóbrega (2010) afirma, retomaremos algumas reflexões 

acerca do corpo, as quais foram explanadas nas seções anteriores desse estudo. É interessante 
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fazer essa retomada, pois, em alguns momentos do nosso estudo, não tínhamos manifestado 

tanto esse sentido reflexivo e investigativo sobre as contribuições dos festejos juninos com a 

Educação Física. Ademais, o propósito e o desafio, nesta sessão, é apontar as contribuições de 

nossa pesquisa com esse campo. 

Incialmente, nessa seção, é explicita a percepção de que compomos algumas 

considerações sobre o corpo, enquanto vertente subjetiva, assegurando, sobretudo, que tal 

entendimento é também importante para ser investido no campo da Educação Física. É, sem 

dúvidas, que a exteriorização e a edificação desses argumentos sobre esse corpo, já se 

configuram como contribuições da nossa pesquisa, para tal campo do saber. Contudo, 

destacamos que foi a partir dessa vestidura corpórea subjetiva, adquirida nas minhas 

experiências durante as festas de São João, onde pude conhecer e vivenciar outros modos de 

ser corpo e, tudo isso, foi possível por que impregnou-se em meu corpo o sentido de algo 

multifacetado, inacabado.  

Nesse âmbito, esse corpo a quem descrevemos e chamamos de corpo junino, é um corpo 

que se aproxima com o que Merleau-Ponty e Nóbrega revelam em seus estudos, o qual 

abordamos desde o início da nossa pesquisa. Ora, se alguns filósofos garantem que o corpo que 

vive as experiências no mundo é um corpo sensível, entende-se que o corpo que vive as 

experiências nos festejos juninos também é por excelência um corpo sensível, um corpo de 

sentidos aguçados, que investe olhares sobre os fenômenos do mundo, um corpo que também 

deve ser pensado e vivenciado na Educação Física.  

Trouxemos em nossa pesquisa algumas reflexões sobre o conceito festa e destacamos 

que ao participar de eventos festivos, as pessoas podem mudar seus comportamentos. De um 

modo geral, dizemos que as festas são locais para vivenciar oportunidades de aprendizagem. 

Por meio de participações em festas, às pessoas aprendem mais sobre si mesmas, sobre as outras 

pessoas, sobre o significado daquela comemoração, sobre socialização, cultura, tradição, dentre 

outros. Consequentemente, as incorporações desses saberes podem contribuir para a 

solidificação de um sujeito pensante e reflexivo, que verá outros sentidos de vivenciar uma festa 

não somente como um ato comemorativo, mas como uma oportunidade de extrair daquela 

vivência, conhecimentos para a sua vida.  

Esses saberes promovidos pelo mundo da festa podem ser apropriados pela Educação 

Física como uma oportunidade de situar o corpo no campo de experiências simbólicas e 

culturais. As interações com esses elementos permitem que o corpo conheça, distinga e, 
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consequentemente, aprenda sobre outras culturas. Uma vez apropriado desses saberes esse 

corpo passa a ter uma função importante que é transmitir aquilo que foi aprendido.  

Por esses e outros motivos, a festa, seja de qual cunho for, não pode ser pensada como 

algo restringido somente ao ato comemorativo, mas como uma oportunidade do corpo viver 

novas experiências com outros corpos culturais e sociais. Corroborando com essa discussão, 

Junior (2014, p. 29) destaca que o corpo festivo: 

 

 
É sempre revelador: um corpo que festeja, narrando os seus saberes e seus 

desejos; um corpo que fala com seus gestos e com suas formas de expressões; 

um corpo visível, escuro e claro, mas bem colorido; um corpo odor de 

diferentes cheiros; um corpo que escuta, canta e grita; uma plasticidade 

corpórea, um olhar esquisito, uma encenação cômica e trágica, um enredo de 

devoção, de fé e de divertimento, um entre toque dos corpos na multidão. 

 

 

A experiência do meu corpo festeiro ou corpo junino, assim como o chamamos, 

desvendou as múltiplas atuações e faces desse meu corpo. Nos festejos de São João realizei 

diversos gestos e movimentos que, vez por outra, compôs uma dança, libertei a minha alegria 

em sorrisos e abraços constantes, cantei e desafinei, notando as possibilidades sonoras da minha 

voz; utilizei comandos corporais para cumprimentar os outros, reagi com algumas expressões 

faciais aos sabores das comidas que experimentei. Enfim, por meio do corpo junino, eu pude 

aprender que o mundo e meu corpo não são fenômenos fechados, e que nossas experiências 

avalizam nossas atitudes construindo, positivamente, novos conhecimentos e sentidos para a 

nossa vida.  

 Com isso, consoante ao comentário acima, é possível assegurar que as experiências nas 

festas de São João podem ser consideradas como um atributo positivo para o campo da 

Educação Física, mediante as ponderações feitas sobre o corpo, no sentido do meu corpo, que 

viveu as festas juninas, que não se limitou a fazer apenas o que o corpo mecânico e repetitivo 

faz constantemente no dia-a-dia. Em suma, a festa foi uma oportunidade do meu corpo junino 

libertar-se das minhas atitudes diárias e habituais, nessa vivência pude realizar alguns dos meus 

desejos, me aproximei de pessoas novas, passando a me configurar um corpo “novo”. 

Castro Junior (2014) expõe que para compreender o corpo festivo é necessário enxergar 

as suas singularidades, mesmo que esse corpo seja semelhante na aparência com os demais. 

Tais singularidades se perfazem com o equilíbrio entre o que se ver e o que sente; notando a 

diversidade cultural existente em cada tipo de festa; procurando o que foi modificado na festa 
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a cada ano, no modo de como se comemoram; entoando entre os corpos estigmatizados nas 

comemorações festivas e, enfim, desvendando os conhecimentos performáticos do corpo. 

Em um contexto geral, para Castro Júnior, (2014, p. 26-27): 

 
 

[...] a festa é formada por experiências históricas; é fruto das movimentações 

e interconexões dos corpos-culturais que constituem uma das formas mais 

reveladoras do modo de ser de um grupo, de uma cidade e de um país e nesse 

espaço ‘intervalar’, que ficam suspensas algumas normas sociais, e outas são 

invertidas.  
 

 

A realização das festas juninas em espaços públicos, assim como foi o evento Santa 

Cruz – PB, oportuniza um encontro dos diversos tipos corpos, são corpos de status social, 

econômico e religioso diferentes. Assim, afirmamos que as festas juninas são oportunidades 

essenciais para que aconteça o encontro e reconhecimento do corpo com as suas diversas 

facetas. Nesse sentido, a Educação Física pode se apropriar do entendimento desse corpo 

junino, visto que o corpo dessa magnitude não é notado somente pela importância composição 

física, mas pelas tessituras históricas, culturais e sociais que são imbricadas em seu interior. 

Um dos objetivos dos festejos juninos é ocasionar encontros e interações de pessoas que 

há algum tempo não se viam ou mesmo que moram em ruas distantes, e até em outras 

localidades. Desse modo, ao lançar meu corpo nesse tipo de comemoração, pude vivenciar a 

integração e sociabilidade com outros corpos. A apropriação dessa colocação para a Educação 

Física, face às características que os corpos juninos adquirem na festa, pode ser uma 

possibilidade para que os corpos não sejam notados por segregações de padrões físicos, de 

idades ou gêneros. 

O que queremos destacar sobre o exposto, é que o corpo junino não é um objeto que se 

atenta a notar as pessoas pelo que elas possuem, o corpo junino é um fenômeno social que sabe 

revelar a importância do contato com outras pessoas. Apesar das nossas limitações, dos defeitos 

e da individualidade, é nessa condição de sociabilidade que a Educação Física poderia abordar 

o tema corpo, maximizando os valores, a cultura e conhecimento adquiridos nas festas de São 

João e, não apontando, apenas, as distinções dos padrões de beleza, a importância do 

desempenho, de força, de flexibilidade, de perfeitas habilidades motoras para a prática de 

esportes. Sobre o corpo como fenômeno social, Nóbrega (2010, p. 34), explana:  

 

 
O corpo como é condição de nossa existência não apenas biológica, mas 

também social e histórica. As reflexões no campo da sociologia do corpo 
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apresentam argumentos significativos para compreendermos a condição 

corpórea por meio das representações sociais da dinâmica simbólica da cultura 

e do imaginário.  

 

 

A autora evidenciou que para compreender a representação do corpo como condição 

social, faz-se necessário investigar os registros da cultura e das histórias que estão transcritos 

nos corpos das pessoas que, certamente, moram em um determinado lugar e que, 

consequentemente, se integram com outras pessoas. Sem dúvidas, a festa junina é um exemplo 

ideal para manifestar as representações simbólicas corporais, contudo, como já dito, esse tipo 

de evento permite que diversos tipos de pessoas e suas representações se intercruzem, 

proporcionando aos seus corpos uma miscigenação de cultura e de costumes.    

Como sabemos, a dança é um fenômeno de socialização e como parte integrante das 

festas juninas, esse tipo de prática corporal, permite a aproximação e o contato das pessoas. 

Desse modo, Nóbrega (2015, p. 201) ao refletir sobre o corpo, explicita a dança como um 

instrumento que promove a sociabilidade.  

 

 
O corpo é um espaço íntimo, mas também social. A dança permite expressar, 

a um só tempo, essa intimidade e essa extensão social, o quiasma, o 

entrelaçamento do corpo e do mundo. Por isso as técnicas mudam, a cena se 

transforma, os gestos não são mais os mesmos e, de algum modo, refletem ou 

se comunicam com as configurações sociais e políticas de um dado momento 

histórico. 

 

 

O que chama nossa atenção em tudo isso, é a questão da existência da cultura de respeito 

mútuo entre as pessoas que participaram dos eventos juninos na cidade de Santa Cruz – PB. 

Nas festas de São João, a qual vivenciei, a todo instante meu corpo se conectava com outros 

corpos para se abraçar e beijar, em formato de cumprimento, para dançar o forró, para 

interconectar minha voz no ritmo das batidas do triângulo e da zabumba, para improvisar passos 

de uma quadrilha junina.   

Essas constantes conexões do meu corpo junino com os demais corpos presentes nas 

festas de São João, me fez refletir um pouco sobre as atividades que utiliza o contato corporal 

e que, geralmente, está presente no campo da Educação Física como, por exemplo, as danças, 

as lutas e esportes. Investindo nesse pensamento, nas atividades desportivas, o contato dos 

corpos, às vezes, não acontece como nas festas juninas, geralmente, à violência agregada à 

vontade de ganhar, ultrapassa os limites da sociabilidade e do próprio espirito esportivo.  
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Muitas vezes a importância do fenômeno da socialização promovido pelo contado dos 

corpos, como nas danças das festas de São João, passa despercebido no campo da Educação 

Física. Nesse âmbito, seria interessante que a área promovesse uma maior investidura nesse 

campo social, garantindo interações de culturas para a edificação de novos saberes. 

A representação do corpo no campo da Educação Física precisa investigar e dar a 

importância aos outros caminhos da área não somente na investidura no modelo de corpo 

enquanto padrão estético, físico e atlético. É oportuno também refletir e relacionar a Educação 

Física com as experiências sociais e culturais, vividas pelo corpo nas festas do período junino. 

Desse modo, pensamos que as condições subjetivas que a festa junina proporcionou ao corpo, 

podem servir para que Educação Física promova reflexões sobre a importância da socialização 

dos corpos e a sua influência dessa prática na saúde e bem-estar das pessoas.  

Assim sendo, o sentido de respeito adquirido por meio da integralidade e sociabilidade 

do corpo junino, nos faz reverberar em uma Educação Física que promova os esportes como 

práticas corporais, que podem ajudar na elaboração de discussões e de reflexões acerca do 

aceitamento das diversidades culturais, sociais e econômicas dos outros corpos. Entendemos 

que tal empreendimento, pode permitir, com mais facilidade aos sujeitos, se tornarem cidadãos 

críticos com princípios éticos e morais, fortalecendo a convivência em sociedade. 

Brito et al. (2011) realizaram um estudo que discorre algumas considerações sobre as 

regras na dimensão do esporte e revelou que: 

 

 
Seu alcance sociológico é amplo, pois implica uma transformação geral na 

relação com o corpo, especialmente com o corpo do outro e com os aspectos 

deste que devem tomar parte na vida social. As regras de controle de sons e 

fluidos corporais juntamente com regras de comportamento e comunicação 

estabelecem não apenas um conjunto de normas mundanas e superficiais, mas 

também são internalizadas de modo que a sensibilidade com relação ao outro 

(e sua proximidade – o próprio material da moralidade) é modificada 

radicalmente. Comportamentos que em outras épocas não eram objeto de 

interesse passam a ser considerados repugnantes, e proibições sociais são 

criadas como se novos tabus estivessem se institucionalizando, estabelecendo 

um novo limiar para os sentimentos de medo, repugnância e vergonha (BRITO 

et al. 2001, p. 16). 

 

 

Sabendo que os atributos do corpo junino podem despertar nas pessoas o ato de 

refletirem sobre o corpo na Educação Física, na dimensão de integralidade, de sociabilidade e 

do respeito, enxergamos que outros olhares ainda podem ser investidos nessa vertente. Nesse 

sentido, retomaremos as experiências que meu corpo junino vivenciou nas festas de São João, 
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só que agora voltado ao princípio de respeito à diversidade de identidades cultural e pessoal, 

dos outros corpos que também participam da festa junina. 

Foi dito, em certo momento desta pesquisa, que os festejos juninos são caracterizados 

por fazer as pessoas reviver os costumes do mundo rural. Esses costumes são representados 

pelas vestes que as pessoas utilizam para simbolizar os sujeitos que vivem em vilas ou sítios, 

por exemplo. Contudo, isso não significa afirmar que somente as pessoas que gostam desse tipo 

de roupas e/ou objetos, que caracterizam o rural, podem participar desse tipo de evento. 

Portanto, afirmamos que, assim como a festa junina é um tipo de evento que integra as pessoas, 

entendemos que o mesmo pode também ser considerado como um momento de cruzamento de 

pessoas de todos os tipos, de identidades cultural e pessoal. 

O quiasma das variedades de identidades culturais que acontecem nos festejos de São 

João, certamente, contribui para que os costumes e os símbolos do mundo rural sejam deixados 

aos poucos de serem vistos nos cenários das festas. Ao mesmo tempo em que permite o 

desaparecimento de tais símbolos rurais. Esse quiasma pode instaurar o uso de novos elementos 

simbólicos que passarão a fazer parte das festas juninas, como alguns elementos simbólicos que 

estão presentes na cidade. O entrelaçamento das várias identidades, na festa de São João, 

permite também que aconteçam as trocas simultâneas desses costumes que, consequentemente, 

muda algumas das nossas práticas corporais como o dançar, nossa comunicação por meio do 

diálogo, nossas expressões, nossos gostos, dentre outros. 

Apesar de acontecer esse constante processo de renovação, no modo de comemorar as 

festas juninas, é interessante destacar que a simbologia do rural sempre se fez presente nas 

festas juninas no Brasil, desde as primeiras comemorações. Essa característica revela que a 

tradição é um fator determinante para que essa resistência às tendências contemporâneas do São 

João, em formato citadinas.  

A questão da identidade sempre foi um tema bem marcante na Educação Física, pois até 

hoje são travadas discussões sobre qual seja a sua identidade, qual o seu instrumento de estudo, 

e se ela é uma ciência ou não. Aproximando dos pensamentos que estamos elencados sobre o 

corpo junino, pretendemos contribuir para que essa discussão sobre a identidade da Educação 

Física não seja apontada por alguns estudiosos como uma área que está em crise, mas que seja 

vista como um campo que é repleto de saberes e que esses são investigados por determinadas 

vertentes da ciência.  

Seguindo essa linha de raciocínio, a Educação Física poderia dar mais importância e 

investir mais olhares na vertente filosófica que, ao tratar o corpo como sensível exemplar o 
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percebe como um fenômeno essencial para práticas de experiências e, por meio dessas vivências 

é possível produzir novos conhecimentos, não descartando, porém, os saberes de outros campos 

e da própria área para tentar compreender o ser humano.   

 As identidades pessoais, aquelas que caracterizam o nosso comportamento, estão 

imbricadas no mundo da Educação Física. De certo modo, se notarmos nas pessoas de 

determinado país ou lugar, veremos que as suas atitudes pessoais tem afinidade com algum tipo 

de manifestação corporal do local onde vive. Nesse sentido, percebemos a festa junina como 

uma oportunidade de entrelaçamento de pessoas com essas identidades próprias, o que pode 

contribuir com a Educação Física, no sentido de que reflexões sejam elencadas acerca desse 

contato, colaborando para que os sujeitos construam relações de respeito às características 

identitárias das outras pessoas, buscando compreender que a nossa constituição e essência não 

são convergentes, mas, que precisam ser aceitas e respeitadas. 

Essas reflexões sobre identidade nos fez lembrar sobre as pessoas idosas que 

participaram dos festejos Juninos de Santa Cruz – PB. Ao contrário, do que muitos os 

identificam como sujeitos de fragilidades corporais, os senhores e senhoras que foram as festas 

juninas esbanjava muita vitalidade com suas expressivas danças e cantos frenéticos. Hall (2006) 

explica que as pessoas idosas adotam identidades diversas a depender da ocasião que estão 

vivendo, pois ponderam as alterações determinadas por um processo histórico e não somente 

biológico. É, justamente, essa impressão histórica corporal que os idosos possuem, que nos 

chama atenção, pois sabemos das suas contribuições para o repasse dos valores culturais, sociais 

e de costumes.  

Nesse sentido, na trama das festas juninas, esses corpos históricos, repletos de cultura e 

conhecimento vislumbram algumas contribuições para o campo da Educação Física, pois essas 

condições podem ajudar a formalizar outros corpos com características parecidas com as suas, 

não físicas, mas dotados de experiência, cultura e conhecimento. Esse pensamento pode 

colaborar para que sejam quebrados alguns paradigmas, que foram edificadas pela perspectiva 

positivista da Educação Física, que nota, exclusivamente, os padrões quantitativos do corpo, o 

desempenho atlético, físico, mecânico e fisiológico das pessoas. Essas reflexões nos faz pensar 

que a Educação Física além de se importar com os aspectos mecânicos do corpo, precisa levar 

em consideração aquilo que trazemos em nosso interior, nossas determinações, histórias e 

superações e o modo como esses atributos podem ajudar as pessoas a se perceberem e a se 

valorizarem.  
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As experiências vividas nas festas juninas podem revelar as inúmeras interfaces que o 

corpo junino possui. Essa caraterística faz esse fenômeno ser compreendido como algo bipolar, 

pois ao mesmo tempo em que traz histórias do passado, reinventa o presente, há momentos em 

que canta e outros que se cala, que se movimenta e outros que para, que sorrir e outros que 

chora, tem instantes que são sagrados e outros que são profanos. Nos dois últimos casos, o 

corpo junino pode mostrar sua profanidade por meio dos seus desejos íntimos, das roupas que 

se usa, das palavras que se fala, dos movimentos que se realiza, já a sacralidade também pode 

ser notada pelos tipos de roupas, falas e movimentos que os sujeitos realizam, mas um dos 

atributos que o destaca como sagrado é a sua fé, ou seja, sua crença na religião, no divino e nas 

santidades. 

Concordamos com Oliveira (2012, p. 3-4) quando ele afirma que “o sagrado e profano 

não são propriedades das coisas, mas significações que se estabelecem pelas atitudes dos 

homens perante coisas, espaços, tempos, pessoas, através de seus processos de ritualização 

[...]”. Sendo assim, entendemos que não é a essência das coisas que vai afirmar se ela é sagrada 

ou profana, mas o modo como às pessoas lançam um olhar sob o que se observa, por exemplo, 

o corpo pode ser considerado tanto como algo sagrado ou profano, isso vai depender do 

simbolismo que lhe é atribuído.  

Para tanto, o corpo junino enquanto esfera profana, pode ser percebido como aquele que 

rompe as barreiras do permitido e do pecado, que desmistifica os padrões da liturgia, que tem 

liberdade e que busca um sentido para as coisas do mundo. Já a perspectiva sagrada, rompe 

com esse mundo do profano, que é limitado. Para a vertente sagrada, o corpo é visto como algo 

ligado ao espiritual, invencível e que tem sensibilidade. Nessa condição do sagrado, Oliveira 

(2012) comenta que o corpo é o arcabouço da fé ou substrato da festa, a fé que está contida 

nesse corpo é expressa pelo sorriso que nos dá a possibilidade de comunicarmos, induzindo-

nos mover e comover, para que compreendamos o significado das coisas e do mundo.  

Indubitavelmente, essa propriedade dualista do corpo junino contribui para que 

repensemos o corpo na Educação Física. Essa característica imprime no corpo um sentido de 

mistério, de amplitude, de diferenciação, de aceitação, de idas e voltas, de calmo e agitado, de 

inacabado, dentre outros. Pensar o corpo nesse contexto, é não importar somente a seu 

arcabouço esquelético, esse corpo é aquele que não se contenta com doutrinas e formalismo, é 

aquele que tem liberdade de viver mais experiências, é aquele que aprende e que enxerga as 

coisas, sempre redimensionando seu olhar para extrair conhecimento daquilo que se viveu e 

observou. 
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Em especial, por comentar sobre a vertente sagrada do corpo junino, lembramo-nos do 

ritual de apadrinhamento (batizado) que, de certa forma, envolve a utilização de algumas 

práticas corporais, que também podem contribuir para que o corpo seja repensado na Educação 

Física. Relembrando, o apadrinhamento é dinamizado por meio de três voltas em torno da 

fogueira, sequentemente, pelo padrinho e afilhado; após as voltas existe um contato entre os 

dois corpos com um abraço e um ato de abençoar aquele que foi batizado. Nesse sentido, “o 

corpo está no centro de todos os rituais de apadrinhamento, [...] no ritual da fogueira, onde os 

corpos unidos de afilhado e padrinho dão voltas em torno da fogueira se deixando aquecer por 

ela nas noites mais frias do ano no sertão” (SOUSA, 2015, p. 198-199). 

Pelo descrito, podemos perceber que a sociabilidade é um fenômeno marcante e que 

pode nascer a partir desse ritual, mas, como essa questão já foi distinguida anteriormente, 

decidimos seguir outros caminhos para demonstrar como o corpo junino pode contribuir com a 

Educação Física. A cerimônia de apadrinhamento não se restringe apenas o ato de dar cuidado, 

carinho e proteção, mas de fortalecer a proporção de confiabilidade entre as pessoas que estão 

no ritual. É comum que depois desse ritual, as pessoas comecem a valorizar mais o contato 

humano, passando a compreender mais os outros, as suas particularidades, defeitos e essência. 

O contato dos corpos nesse ritual gera amor, confiança, companheirismo e partilha. Desse 

modo, a Educação Física poderia redimensionar a importância que muitas vezes é dada ao corpo 

mecânico, passando a visar mais o contato e o vínculo das pessoas, buscando nas suas 

experiências afetos, fraternidade, fidelidade. Sem dúvidas, os corpos constituídos nessa 

perspectiva formarão sujeitos mais otimistas que promoverão a solidariedade e um mundo de 

paz, percebendo mesmo nas coisas negativas, pontos que contribuirão para o aprendizado.  

No livro Conversas, Merleau-Ponty (2002, p. 50) reflete que: 

 
 

Não há vida em grupo que nos livre do peso de nós mesmos, que nos dispense 

de ter uma opinião; e não existe vida "interior" que não seja como uma 

primeira experiência de nossas relações com o outro. Nesta situação ambígua 

na qual somos lançados porque temos um corpo e uma história pessoal e 

coletiva, não conseguimos encontrar repouso absoluto, precisamos lutar o 

tempo todo para reduzir nossas divergências, para explicar nossas palavras 

mal compreendidas, para manifestar nossos aspectos ocultos, para perceber 

outro.  

 

 

Nesse sentido, o corpo junino pode romper muitas barreiras impostas por outros tipos 

de corpos, presentes na sociedade, e uma das formas mais visíveis de quebrar esses paradigmas, 

são percebidas nas danças presentes nos festejos juninos. Como falamos superficialmente, não 
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poderíamos deixar de destacar a aproximação e as contribuições dessa prática corporal com a 

Educação Física, já que a mesma é elencada como um dos principais conteúdos de ensino e está 

presente na maioria das realizações de algumas práticas corporais.  

Como sabemos, a dança que é vivenciada na festa de São João, é apresentada de diversos 

modos: no forró romântico e estilizado, no xote, no xaxado, no baião e nas apresentações das 

quadrilhas juninas. As modalidades que não incluem a quadrilha junina são mais parecidas e, 

pelo fato da minha experiência ter sido por meio do contato com o forró e quadrilha junina 

traçaremos, portanto, algumas considerações dessas duas modalidades de danças e suas 

contribuições para o campo da Educação Física. 

Em termos gerais, a dança é uma arte que proporciona a integração dos sujeitos 

consentindo maior liberdade e expressão, seja individual ou coletiva, por meio dos movimentos 

que são realizados durante o ato de dançar.  

Não se contentando apenas das colocações acima, nos apropriamos dos pensamentos 

edificados por Nóbrega (2016b, p. 125) para destacar as relações entre a dança e o corpo:  

 

 
Na dança, o corpo parece se destacar de seus equilíbrios ordinários. Ele 

joga fineza com seu peso, do qual ele se esquiva a cada instante. Esse 

corpo que dança parece ignorar o seu entorno. Parece que ele se 

consagra a si mesmo e a outro objeto, um objeto capital, do qual ele se 

destaca ou se liberta, para o qual ele volta, retoma-o do qual ele foge 

ainda... [esse objeto é o espaço], é a terra, é o solo, o lugar sólido, o 

plano sobre o qual pisoteamos a vida ordinária e sobre a qual procede a 

marcha, essa prosa do movimento humano.  

 

 

Continuando, Nóbrega (2016b), estende seu discurso e diz que a relação da dança com 

o corpo proporciona uma comunicação que vai além daquilo que é representado por nossos 

gestos cotidianos. Em outrora, a autora afirma que a dança é uma arte deduzida da vida, mas 

que, o tempo e o espaço que a transporta no mundo produz um tipo de efeito que sempre a 

modifica. “A dança tem mil faces, conforme o lugar de onde ela se exprime, o lugar de onde a 

olhamos, seja folclórica, tradicional, clássica ou contemporânea, ela é mestiça, toma várias 

formas, responde a múltiplas funções” (NÓBREGA, 2016b, p. 200). 

Quando observávamos as pessoas dançando o forró, percebemos que existia uma 

comunicação entre aqueles corpos. A ligação desses corpos por suas mãos pareciam transportar 

energias, em que o ritmo e os dois passos típicos do forró, se encaixavam em uma perfeita 

conexão. Essa impressão de comunicação e unidade corpórea é um atributo que precisar ampliar 

as discussões na Educação Física, os apontamentos das contribuições da dança para a Educação 
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Física são presos ainda a diálogos sobre os seus aspectos artísticos, metódicos e performáticos 

do corpo, ficando em segundo plano o valor que a dança possui, para perpetuação da tradição, 

cultura e educação. Em meio a esta problemática, os corpos juninos, com suas danças, podem 

contribuir para o campo da Educação Física, por que esses se traduzem como receptores e 

transportados da cultura e tradição dos costumes nordestinos. Isso quer dizer que, até quando 

houver festa de são João e corpos dançantes, os costumes e os saberes da cultura e tradição 

serão estendidos às outras gerações de corpos. Portanto, esses corpos não são vistos apenas pela 

sua importância de reprodução mecânica de movimentos, mas por, evidenciar a cultura e que 

promovem tradição e costumes. 

  Nóbrega (2015, p. 200) diz que “todas as danças encontram o princípio da expressão 

no corpo”. Entendemos que o contato dos corpos com a dança é muito importante para pensar 

a Educação Física, pois a dança faz com que expressemos por meio dos nossos corpos aquilo 

que não conseguimos explicar por meio da comunicação verbal. O corpo tem sinônimo de 

completude50, pois ao fazer uso de todas as suas partes, inicia-se um processo de composição 

para exprimir algum tipo de informação, isso quer dizer que a dança faz com que sejamos 

sujeitos autênticos, nossos sentimentos são diferentes e a forma de como movimentamos para 

expressá-la difere de sujeito a sujeito. 

Medeiros (2008) ressalta que a realização de estudos sobre as danças tradicionais podem 

atribuir novos valores estéticos para esse tipo de arte. A autora revela que a atribuição dos novos 

sentidos atribuídos aos elementos estéticos, presentes nesse tipo de dança, pode revelar a 

estética em outras técnicas de dança, que não seja a tradicional. Partindo dessa premissa, a 

autora reflete que essa arte não evidencia a totalidade das coisas do mundo, mas, permite 

enxergar possibilidades de outras realidades e releituras dos fenômenos presentes no mundo.  

Diante as tessituras expostas acima, sobre a dança e o que ela provoca em nossos corpos, 

atentamos que a mesma não seja investida na Educação Física por sua característica mecânica 

ou pelo aperfeiçoamento de movimentos, é preciso que a consideremos como parte da nossa 

história, da nossa cultura, identidade e do nosso social, é necessário perceber suas vertentes 

estesiológicas, de comunicação e sua contribuição para a formação das pessoas e dos seus 

saberes. 

Os discursos sobre as relações dos corpos e as danças nas festas juninas e as suas 

contribuições para a Educação Física não se restringem somente ao que foi destacado até agora, 

                                                           
50 O termo completude não se refere aquilo que é acabado. Na pesquisa, adotamos para expressar o corpo como 

algo completo. 
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uma importante representação da dança na festa de São João que ainda não foi destacada nessa 

sessão da pesquisa e que merece ser lembrada são: as quadrilhas juninas. Como vimos, as 

quadrilhas juninas não são genuínas de nossas terras, mas, assim como as festas juninas, essa 

manifestação cultural impregnou-se em nós e em nossos costumes, pegando emprestadas 

algumas características que são notadas em nós nordestinos, em nossos corpos. Tais vestígios 

que são incorporados diz respeito ao modo como nos vestimos, dançamos, conversamos, nos 

arrumamos, dentre outros. 

Os traços do homem sertanejo são vistos nos dançantes das quadrilhas juninas, mesmo 

ainda que distante, como no nosso caso, com a experiência vivida na quadrilha estilizada. Essa 

simbologia é uma possibilidade de notar o corpo como uma fonte de cultura, tradição e história. 

A possibilidade da transmissão desses atributos permite uma nova maneira de compreender o 

corpo na Educação Física, um corpo que contém impressões culturais, que conhece a tradição 

e a história de um local por meio das práticas corporais que viveu. Além disso, esse corpo, 

receptor dessas informações, pode contribuir para que esses saberes sejam propagados as 

gerações futuras. 

A experiência com a quadrilha CIA Junina Luar representou para meu corpo junino um 

misto de sentimentos. A princípio, quando assistia a vídeos e reportagens que mostravam o 

amor dos integrantes por sua junina51, eu ficava sem acreditar, achava aquilo um exagero, mas, 

depois que experimentei, percebi que realmente precisa desse sentimento para participar dos 

ensaios e das apresentações. Falo isso, pelo fato de ter perdido outros compromissos 

importantes ou por ter superado alguns medos como, por exemplo, não me amedrontar com 

péssimas condições climáticas e a solidão no transcurso de ida e vinda a noite para a cidade que 

sediava a quadrilha.  

Queremos afirmar que, a partir do exposto, o corpo junino pode ser compreendido como 

sinônimo de superação, uma vez que, os limites físicos, psicológicos e fisiológicos foram 

superados pela vontade de estar nos ensaios, juntos aos outros corpos que faziam parte da 

quadrilha junina. O contato com aqueles outros corpos fazia com que emergisse do meu interior 

um entusiasmo que, repentinamente, substituía os espaços preenchidos pelo cansaço, fadiga, e 

o medo por risos, cantos e muita dança. Isso pode levar a Educação Física a compreender o 

corpo como algo que se supera, atentando-se para que isso aconteça, é indispensável rever que 

as coisas que faz bem ao nosso corpo, são também responsáveis por esses resultados positivos.    

                                                           
51 Junina é a forma reduzida de como os dançantes chamam as quadrilhas juninas 
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Na quadrilha CIA Junina Luar, existiam pessoas de todos os jeitos, com diversos gostos 

e com todos os formatos de corpos, eram altos, baixos, magros, gordos, novos e velhos. Apesar 

de existir essa divergência em relação aos padrões físicos e de beleza, no final, o que 

buscávamos era que os nossos corpos se entrelaçassem e formassem apenas um, no sentido de 

sincronizar as nossas vozes e os nossos movimentos, para demonstrar a grandeza da nossa 

dança. Sinceramente, em meio aos turbilhões de atividades que nossos corpos tinham que 

realizar, ninguém na quadrilha apontava os defeitos dos outros dançantes, o sentido de estar 

participando daquela manifestação era uma forma de representar o amor e a fé nos santos 

juninos, bem como a propagação da cultura, a tradição da festa e quadrilha junina. 

Um dos quesitos que chamou a nossa atenção durante as apresentações da quadrilha 

CIA Junina Luar, era as representações que os corpos realizaram durante a dança, nesse caso, 

os brincantes além de possuir certo domínio sobre a dança, era também, indispensável que 

tivessem habilidades para atuar em cena. Dessa forma, sabendo que a quadrilha junina é um 

misto de dança e representação teatral, podemos afirmar que essa manifestação artística e 

cultural é um fenômeno que se desvela como um palco, o qual propicia experimentações e 

realização de composições estéticas para pensar o corpo na Educação Física. 

Pensar uma Educação Física que considere a dimensão estética da dança e do 

movimento, realizada pelo corpo junino, é compreender as possibilidades de fazer com que os 

corpos reconheçam seu próprio movimento, é ter consciência que aquela ação motora tem 

algum sentido e que foi realizada daquela forma, por influência de algo vivenciado, isto é, o 

movimento realizado pelo corpo junino não se resume apenas a uma ação mecânica, mas algo 

revestido por traços históricos, sociais e culturais que ajudam a entender a essência do ser 

humano.  

Sobre o exposto, Nóbrega (2001, p. 9) reflete que: 

 
 

O sentido estético propõe o redimensionamento do corpo na Educação Física 

[...] Essas possibilidades podem se concretizar nas dimensões do fazer, 

compreender e apreciar a linguagem do corpo em movimento, na dança, no 

esporte, no jogo, ou em outras expressões do humano que, ao movimentar-se, 

cria realidades inusitadas, a partir dos elementos da cultura como articuladora 

de identidades, de modos de Ser e Conviver. Como instituição social, a 

Educação Física elabora discursos e práticas sobre o corpo, sendo necessário 

atentar para o fato de que nos agenciamentos ou usos do corpo, as sociedades 

materializam suas formas de existência e suas práticas de condicionamento, 

supressão ou afirmação da vida. 
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A estética impregnada em meu corpo, fez com que eu sentisse toda vez que dançava na 

quadrilha uma sensação de liberdade, em cada realização dos passos meus movimentos ficavam 

mais leves, soltos, mais graciosos e compreensíveis. Com o passar das apresentações, eu já nem 

lembrava que a coreografia era composta por uma sequência de movimentos, aquela centena de 

passos fluía como se eu tivesse dançado a mesma quadrilha por toda minha vida e, toda vez que 

eu repetia aquelas sequências coreográficas, os movimentos passavam a ter outros significados, 

tanto para mim quanto para as pessoas que me assistiam.   

A emoção reverberada pelo sentido estético do movimento, produzido pelo meu corpo, 

ao dançar a quadrilha, não simbolizava algo somente para mim, eu sentia que as pessoas que 

observavam a mim e a quadrilha também estavam tomadas com algum tipo de sentimento, que 

eram representados pelas significações arrancadas em formas de aplausos, gritos, sorrisos e 

acenos de mãos. Esse sentimento de reciprocidade fazia com que eu e os demais dançantes 

suportássemos quase vinte e cinco (25) minutos ininterruptos de dança, em ritmo acelerado, 

regados com muito suor, energia, carisma, encanto e, principalmente, com muito amor. 

Refletir sobre as contribuições do corpo que dança e que observa a quadrilha junina para 

a Educação Física, é considerar que as experimentações estéticas realizadas pelo corpo são 

dotadas de significados. Vivendo a festa e a quadrilha junina é possível descobrir que nossos 

movimentos não se resumem aos conceitos que costumeiramente são empregados, ao tomar 

essas experiências, desvendando mais sobre nós, sobre nosso passado, sobre onde moramos.  

Ao dançar a quadrilha junina, eu percebi meu corpo como um fenômeno de uma 

comunicação sensível, que tecia composições estéticas sobre a dança. Nesse sentido, ao 

gesticular e produzir os movimentos durante a dança, compreendi que aqueles que me assistiam 

estavam realizando algumas interpretações. Esse tipo de comunicação não se reduz aquilo que 

minha voz queria dizer, vai além do sentido verbal, ou seja, se eu fosse falar o que queria 

representar por meio dos meus movimentos, possivelmente, a maioria das pessoas daria aquele 

significado que verbalizei, mas essa comunicação sensível permitiu que centenas de corpos, ao 

mesmo tempo em que me assistiam, fizessem vários entendimentos e conclusões daquilo que 

eu estava representando.  

A relação do corpo estético dada pela dança e o que observa a quadrilha junina pode 

abrolhar na Educação Física um sentido de enxergar o corpo como condutor principal para uma 

comunicação estesiológica, possibilitando uma diversificação no modo de perceber e dar novos 

significados aos fenômenos do mundo, tais corpos passam a enxergar o que é invisível para 

outros corpos que não costumam realizar esse tipo de comunicação, notando detalhes que fazem 
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a diferença para explicar e entender as coisas do mundo, essa característica, de fato, amplifica 

o nosso vocabulário, nosso repertório motor e o conhecimento.  

A CIA Junina Luar me ofereceu uma oportunidade de mergulhar no mundo junino, essa 

imersão restaurou o meu gosto e amor pela dança. Creio que essa experiência estética me 

possibilitou entender o quanto a dança pode sensibilizar as pessoas, no sentido de ampliar a 

rede de significados dados aos símbolos presentes nesse tipo de manifestação cultural e nas 

festas dos santos juninos. Portanto, a composição estética que ficou impregnada em meu corpo 

pode potencializar os discursos e as reflexões sobre os corpos e a Educação Física, de modo 

que, nesse campo do saber, não seja redimensionado a uma esfera do reducionismo, mas, a uma 

área multifacetada que pode dialogar-se com outros saberes procurando sempre aproximar dos 

caminhos para o conhecimento. 

Desse modo, a Educação Física é caracterizada por trabalhar com algumas práticas 

corporais, precisando valorizar e perceber o corpo em sua esfera subjetiva como um dos seus 

objetos de estudos. Nesse sentido, é necessário que a Educação Física amplie o sentido do que 

seja movimentar, se estabelecendo como um campo aberto que permite reflexões para pensar 

sobre si mesmo e o corpo. Em suma, a Educação Física precisa considerar a relação do mundo 

com o corpo e, da sua capacidade de interagir com outros corpos por meio da dança, da cultura, 

das festas, reconhecendo sempre essas oportunidades como uma forma de adquirir saberes.  

Percebendo a relevância da dança e da cultura na festa Junina, destacamos as relações 

que esses fenômenos possuem com o mundo simbólico. Ressaltando que essas relações podem 

ocasionar várias significações que serão transcritas nos corpos dos participantes dessa 

festividade. Chevalier (1990) atribui à importância aos símbolos, afirmando que eles estão 

presentes nos centros das coisas e se instituem como a essência do mundo imaginativo, 

desvelando os segredos do subconsciente oportunizando uma abertura do espírito para o 

ilimitado e o desconhecido. Segundo o autor, o universo simbólico está impregnado em nós, 

em nosso mundo, e nós estamos presentes no mundo deles. Para tanto, os símbolos que estão 

presentes no mundo imaginativo fogem às acepções, ou seja, as palavras não possuem 

ajuizamento para exprimir a importância e os seus valores. 

A luz do exposto, é possível afirmar que as festas juninas se constituem como um campo 

propício para a realização de uma vivência com fenômenos simbólicos. Particularmente, essa 

experiência permitiu que eu atribuísse significados aos símbolos presentes nessa festividade, 

me formalizou como um corpo simbólico, onde cada significado, atribuído aos símbolos, 

invadiu meu ser e teceu um emaranhado de conceitos, gerando uma gama de conhecimentos. 
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Dessa forma, pensamos que essa experiência simbólica pode abrir caminhos para que a 

Educação Física invista e amplie seu olhar para experiências corpóreas no universo simbólico, 

que, certamente despertará nas pessoas um corpo sensível, estético e pensante.  

Em suas concepções, Chevalier (1990) reflete que os símbolos possuem uma riqueza 

em relação à quantidade de suas significações. O filósofo reflete que os símbolos se constituem 

como algo inovador, que não se contenta em provocar ressonâncias e convida a uma 

transformação em profundidade. Partindo desse pressuposto, entendemos que as experiências 

com os símbolos juninos se constituem como uma possibilidade inovadora de pensar as coisas 

do mundo, inclusive, da Educação Física, no sentido de ampliar os olhares para o nosso interior 

e perceber o ser humano, a partir de uma dimensão, que vai além dos padrões estigmatizados 

pela sociedade. 

Dentre as funções que Chevalier (1990) aponta dos símbolos, destacamos a que ele 

chama de exploratória. O autor afirma que os símbolos nos direcionam para o desconhecido, 

implicando uma parcela de aventura e desafio. É, sem dúvidas, que os símbolos possuem 

mistérios e que, a cada vez que nos deparamos a sua frente, ele será significado e entendido de 

um modo novo. Vale pensar a Educação Física nessa perspectiva, de permitir que ela seja 

desafiada, buscando sempre o novo, no sentido de construir caminhos sólidos que emanem 

conhecimentos para colaborar com a humanidade e os campos das ciências.  

Viver uma experiência simbólica nos festejos juninos foi algo encantador, foi dar 

sentido ao que eu vislumbrava, foi procurar e encontrar brechas que identificaram detalhes dos 

fenômenos simbólicos, foi me pôr em frente e conhecer à cultura, a tradição e a história do meu 

lugar, foi uma forma de viver e interiorizar o estesiológico, aplicando esse novo sentido na 

minha vida e na Educação Física. Essa vivência simbólica fez com que eu passasse a refletir 

mais sobre as coisas do mundo, inclusive lançando um novo olhar para a Educação Física, 

passando a considerá-la como uma área essencial para nossas vidas, para a formação subjetiva 

e intelectual dos sujeitos.   

   Os desafios de viver essa trama simbólica aguçou um sentido reflexivo em minha vida 

e implicou na vontade de fixar mais ainda o meu olhar estético para as festas juninas, buscando 

entender e compreender as relações que os símbolos possuem com minha vida e com o mundo. 

Foi, justamente, esse poder reflexivo, adquirido durante essa experiência simbólica que me 

revelou como um novo sujeito, fazendo-me enxergar o meu próprio interior. Com a vivência, 

meu olhar se atentou para viver mais as coisas simples que o meu sertão oferece, a valorizar 

mais a cultura, tradição e a história de uma festa que sempre reatualiza e de me sentir realizado 
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em questões profissionais, pois foi com a ajuda dessa vivência simbólica que eu comecei a viver 

a Educação Física, aquela que não educa somente os movimentos de um corpo, mas um corpo 

em todos os sentidos.  

Partindo dessa premissa, os convido a prestigiar o último momento dessa pesquisa, que 

segue logo abaixo. Essa sessão não se constituirá como “A DESPEDIDA DO ARRAIAL”52, 

mas como uma oportunidade de ocasionar mais reflexões a respeito da nossa temática de estudo 

e suas contribuições para a Educação Física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Frase que os marcadores da quadrilha junina matuta falam ao terminar a apresentação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São João, meu São João! 
 

São João, meu São João! 

Lembrei-me de ti lá do sertão. 

Canto pra ti que se manifesta, 

Pois cantar é tudo que me resta, 

Mas não se esqueça, meu São João: 

Chegou o mês de tua festa! 

 

Pé de serra casa com chão de barro, 

Que venha todo ano carregado, 

Não me faça ter que implorar. 

Não troco por nada meu São João, 

Não aguento um ano, então, 

Sem São João pra me consolar! 

 

Sem ter bandeirola, sem pipoco, 

Sem quadrilha, sem doce de coco, 

Não aguento nem pensar. 

Quero ver a palha crescendo sem parar, 

O chão tremendo feito doido, 

Com pé da gente que não para de pisar! 

 

Os olhos brilham mais que a fogueira, 

E quem cansar puxe logo uma cadeira, 

Só não pode o sanfoneiro parar. 

Se o homem para, meu amor infarta, 

Eu infarto também cheio de mágoa, 

Porque não vou ter com quem dançar! 

 

São João, meu São João, 

Me embriago no teu dia de paixão, 

Quero sempre cantar com alegria. 

Me permita então dizer com euforia, 

Que tenho tamanha devoção, 

Por ti e por teu dia. 

 

LUCAS ANTÔNIO GONÇALVES DE ABRANTES 
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Anteriormente, foi apontado que as festas juninas são oportunidades ideais para se viver 

uma experiência simbólica, obviamente, devido à grande quantidade de símbolos que estão 

presentes nesses festejos. Particularmente, não foi só isso que me chamou a atenção durante a 

vivência nas festas juninas, mas a beleza estética que tais símbolos possuem, que com seu 

encanto sempre instiga novos olhares e novas reflexões, sem deixar que tal tarefa se torne 

enfadonha, ao contrário, ao vivê-la, senti um misto de encanto, magia e mistérios. 

Uma fogueira, uma bandeirola, uma dança, um chapéu, uma imagem de um santo, a 

vivência nas experiências simbólicas e nos festejos juninos passaram a ter um novo sentido, 

que perpassou as dimensões do concentro e material. As provocações ocasionadas pelas 

significações extraídas dos símbolos juninos permitiram que novos sentidos de outros 

fenômenos, que estão presentes em minha vida passassem a ter novos significados, incluindo o 

meu corpo.  

Apesar das características físicas dos símbolos, ao que nossos olhos enxergam estarem, 

aparentemente, evidentes, os mesmos significam muito, pois eles se constituem com o centro 

das coisas do mundo. Contudo, não é como muitos pensam, que por possuir uma aparência 

física, os símbolos desvelam tal significado, ou seja, se forem bonitos significam algo positivo, 

ao contrário, negativo. Às vezes, um símbolo que traz em sua estrutura cores e movimentos, 

vislumbram nosso olhar, eles revelam o oposto daquilo que enxergamos.  

É obvio, que a imensa quantidade de símbolos que existem na festa de São João 

permitirá que seus significados variem em diversos sentidos, desde positivos até negativos. A 

própria festa de São João, em seus primórdios, era vista como comemorações pagãs, com o 

passar do tempo se revelou para alguns como uma festa de cunho sagrado. Para tanto, o tempo, 

o espaço e a cultura constituem fenômenos que contribuem e influenciam para que os símbolos 

sejam significados.  

Foi essa variação de sentido simbólico dos elementos, presentes nos festejos juninos, é 

que me ajudou a me tornar um ser mais sensível, de corpos com impressões estéticas escritas 

no interior, permitindo que sejamos mais reflexivos sobre nós mesmos, sobre nossa 

procedência, sobre o nosso mundo próprio e o mundo de todos. Pensamos que a partir do 

momento que o ser humano muda e reflete mais sobre as coisas em sua volta, ele passa a 

perceber nas pessoas a sua essência.  

A sensibilidade promovida pelos atos de viver a experiência e significar os elementos 

simbólicos das festas juninas, além de apurar essa visão estesiológica, no modo de ver o ser 

humano, pode nos tornar abertos para dimensionar sentidos, sobretudo, com aquilo que lidamos 
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diariamente. Se pensarmos dessa forma, perceberemos que o nosso corpo é algo que faz parte 

do nosso universo, a qual, nunca deixaremos de tê-lo. Portanto, a experiência simbólica nos 

festejos juninos modificou meu corpo, não fisicamente, mas o meu interior, no meu modo de 

pensar e agir.  

Partindo dessa premissa, durante grande parte da nossa pesquisa foi possível refletir 

sobre o corpo na Educação Física e apontar que além da importância mecânica e fisiológica é 

indispensável também evidencia-lo sobre sua existência, sobre sua experiência no mundo. Para 

tanto, durante tais reflexões, eu notei que a Educação Física precisa dar também importância ao 

corpo, no sentido de não enxergá-lo apenas como um objeto, é necessário ver em suas entranhas 

as marcas deixadas pelas experiências no mundo e saber que isso nos transforma, nos 

engrandece, nos tornam mais atenciosos, mais sensíveis e com mais conhecimentos. 

Sobre o exposto, afirmamos que as experiências simbólicas dos festejos juninos se 

compuseram como uma oportunidade de introduzir meu corpo em um cenário de cultura, de 

tradição e da dança. Esses traços que ficaram impregnados em meu corpo, me transpôs para um 

mundo onde tudo passou a ter sentido, onde uma simples cor ou detalhe em um traço físico, de 

qualquer fenômeno, passou a significar muito mais do que eu pudesse enxergar.  

Em cada experiência simbólica vivida nas festas juninas, percebi que meu olhar se 

tornou mais atencioso, em cada detalhe de tais fenômenos simbólicos, eu procurava saber o 

motivo daquilo está ali presente, o porquê daquele tamanho, do formato, da cor. Foram às 

contribuições dessas experiências simbólicas e dessas reflexões que me permitiram refletir 

sobre o mundo da Educação Física e a relação que a mesma possui com os símbolos juninos.  

Durante as experiências com os símbolos juninos, pude perceber que os mesmos não 

traduzem somente a meros significados, em sua plenitude, os símbolos são mais que isso, são 

fenômenos que detêm em seu entranho o tempo, a cultura, a tradição.  

Nesse sentido, a vivência nos festejos juninos rebelou meu corpo, passando de um corpo 

que apenas observa para um corpo repleto de composições culturais. Esse apontamento me fez 

refletir sobre a cultura que a Educação Física, às vezes, adota para estigmatizar o corpo como 

aquele que reproduz movimentos. As experiências com os símbolos juninos, podem nos 

sensibilizar ajudando a quebrar esse paradigma que ainda é fortemente difundido na Educação 

Física, notando o corpo como registro de cultura, e que, por meio dessa faceta, pode também 

ajudar a transmitir a cultura de um determinado lugar. 

Os símbolos são também referências para se pensar no social e na identidade. Em virtude 

do exposto, anteriormente, foi visto que por meio das experiências simbólicas juninas, pôde-se 



143 

 

 
 

identificar o quanto os corpos se interagem com os outros. Esse momento de sociabilidade 

corpórea sobre o corpo remete-nos a refletir quanto à questão social. O corpo social é aquele 

que vive e interage com os demais tipos de corpos, respeitando as particularidades, os gostos, 

as aparências, padrões físicos e estéticos. Portanto, refletir sobre um corpo social, na Educação 

Física, é quebrar os padrões estigmatizados dos corpos que são expostos e valorizados pela 

mídia e pela sociedade. 

Ao afirmar que os símbolos juninos são fundamentais para a manutenção da identidade, 

percebemos a presença e a importância e o papel do corpo na formação dessas identidades. 

Assim, por meio das experiências juninas, percebemos que o corpo se constitui como um fio 

para determinação de uma identidade. Partindo para o campo da Educação Física entendemos 

que precisamos reconhecer mais a importância do corpo para a construção ou fixação de uma 

identidade, vendo que as marcas impressas em nossos corpos revelam os gostos, a história, a 

cultura e a crendice de um povo. 

Apesar dos símbolos, certas vezes, representarem algo que não estejam dentro do que é 

conceituável, alguns autores os revelam como instrumentos ou mecanismos que participam do 

processo de comunicação. Assim, os mecanismos de atribuições significativas, dadas a 

determinados símbolos, constituem como um meio de comunicação, que, por sinal, é tão 

expressivo que só é presumível uma compreensão por meio da nossa mente.  

Diante do contexto, por meio da nossa experiência junina, deu para perceber que, em 

grande decorrência, os símbolos transmitiam para as pessoas mensagens, ou seja, suas relações 

com o bucólico, o rural, o familiar, dentre outros. Essa comunicação promovida pela interação 

de um símbolo e o corpo, ajudam os sujeitos a refletir e a compreender mais as coisas que 

permeiam sua vida. Sem dúvidas, essa conjuntura pode trazer algumas contribuições para o 

campo da Educação Física, no sentido que essa área instigue e perceba a importância das 

interações comunicativas dos corpos, que por sua vez, compreendem transferências de 

informações que se constituem como base para o conhecimento intelectual dos seres humanos. 

O processo de transposição de mensagem de um símbolo para um homem, que é 

experimentado quando esses dois fenômenos se põe frente ao outro. O mesmo acontece quando 

um sujeito fica face a uma obra de arte e começa a interpretá-la, seja uma pintura, um 

espetáculo, uma cena de teatro, uma dança. Diante de tal apontamento, destacamos as 

quadrilhas juninas, como uma arte que nos proporcionou fundamentos para apresentar reflexões 

estéticas para a Educação Física. A quadrilha junina, em específico, a CIA Junina Luar, foi um 

palco onde pude vivenciar várias experiências corpóreas, além da dança, o teatro, que também 
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é praticado dentro dessa manifestação cultural. Para tanto, pôde-se afirmar que, por meio das 

danças vivenciadas na quadrilha junina, foi possível criar e aperfeiçoar movimentos corporais, 

que, por sua vez, não se constituíram apenas como representações de comandos de impulsos 

nervosos, mas, como ações que expressavam o que eu sentia, o que vinha do meu interior. 

A dança realizada na quadrilha junina impregnou em meu corpo traços de conteúdos 

culturais que estão presentes na região nordestina que são representados, por exemplo, nas 

figuras simbólicas dos bonecos de mamulengos, no forró, na linguagem, nos costumes, dentre 

outros. Tal vivência me constituiu como um ser com estética corporal. Essa estética adquirida 

pelo corpo, durante as experiências no mundo junino, principalmente com a quadrilha junina, 

permite que sejamos uma composição daquilo tudo que foi vivido, o que, consequentemente, 

me resultou em um ser com maior poder de reflexão e de conhecimentos.  

Ora, é incapaz de viver tudo isso e não refletir sobre a Educação Física, é impossível 

não enxergar que o corpo está presente no mundo junino, e notar que, por meio dessas 

experiências ele se transforma, aprende e adquire muitos conhecimentos. Dessa forma, o 

universo junino e seus símbolos me tornou um ser reflexivo, possibilitando-me perceber as 

coisas do mundo de outra forma, no sentido de que, em tudo que vejo, procuro buscar a sua 

essência e o que aquilo pode contribuir com a ciência e a humanidade. Assim, é possível afirmar 

que essas experiências podem nos compor como seres constituídos de uma educação sensível, 

que nos ajudará a compreender os fenômenos existentes no mundo, inclusive, os que permeiam 

o corpo e a Educação Física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

 
 

REFERÊNCIAS  
 

 

AMARAL, Rita de Cássia. Festa à brasileira sentidos do festejar no país que “não é 

sério”. Versão para eBook - eBooksBrasil.com. Fonte Digital Documento da Autora. 

Copyright: 2001 Rita Amaral. Disponível em: 

http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/festas.html. Acesso em: 22 Nov. 2016. 

 

ARAÚJO, José Sávio Oliveira de. A cena ensina: uma proposta pedagógica para formação de 

professores de teatro. – Natal-RN, 2005. (Tese de doutorado apresentada e aprovada na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2005). 

 

ARAÚJO, Alceu Maynard. Folclore nacional. São Paulo: Melhoramentos, 1964. 
 

BACHELARD, Gaston. A psicanálise do fogo. (Trad. de Paulo Neves). São Paulo: Martins 

Fontes, 1994. 

 

BEZ, Andréia da Silva. O corpo na modernidade: uma reflexão sobre identidade e o 

consumo. Revista Memorare, Tubarão, SC, v. 3, n. 1, p. 36 – 46. jan./abr. 2016. Disponível 

em: 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupep/article/view/3735/2646. 

Acesso em: 10 Abr. 2018. 

 

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de 

sociologia do conhecimento. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 

 

BICUDO, Maria Aparecida. Pesquisa qualitativa segundo a visão fenomenológica. São 

Paulo: Cortez, 2011. 

 

BRANDÃO, Thadeu de Sousa. Festa e identidade no “país de Mossoró”: uma contribuição 

para a sociologia do turismo. Turismo: Estudos e Práticas - UERN, Mossoró/RN, vol. 1, n. 2, 

jul./dez. 2012. Disponível em: 

http://periodicos.uern.br/index.php/turismo/article/viewFile/334/223. Acesso em: 12 Nov. 

2016. 

 

BRITO, Simone Magalhães; MORAIS, Jorge Ventura de; BARRETO, Túlio Velho. 

REGRAS DE JOGO versus REGRAS MORAIS Para uma teoria sociológica do fair play. 

RBCS Vol. 26 n° 75 fevereiro, 2011. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v26n75/08.pdf. Acesso em: 23 Dez. 2017. 

 

CAILLOIS, Roger. L’Homme et le sacré. Paris, Gallimard, 1950. 

 

CAMPOS, Judas Tadeu. Festas juninas nas escolas: lições de preconceitos. Educ. Soc., 

Campinas, vol. 28, n. 99, p. 589-606, maio/ago. 2007.  

 

CAPONERO, Maria Cristina; LEITE, Edson. Inter-relações entre festas populares, 

políticas públicas, patrimônio imaterial e turismo. Patrimônio: Lazer & Turismo, v.7, n. 

10, abr.-mai.-jun./2010, p. 99-113. Disponível em: 

http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/pdf/Ensaio1_v7_n10_abr_mai_jun2010_Patri

monio_UniSantos_(PLT_21).pdf. Acesso em: 19 Nov. 2016. 



146 

 

 
 

CARDOSO, Oldimar. Por uma definição de Didática da História. In: Revista Brasileira de 

História [on line]. São Paulo, v. 28, nº 55, p. 153-170 – 2008. 

 

CASCUDO, Luis da Câmara. Anúbis e outros ensaios: mitologia e folclore. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Funarte/INF; Natal: UFRN, 1983. 

 

______. Tradição, ciência do povo. Pesquisas na cultura popular do Brasil. São Paulo: 

Perspectiva, 1971. 

 

______. Dicionário do Folclore Brasileiro. 11. Ed. São Paulo: Global, 2001. 

 

______. Folclore do Brasil. Rio de janeiro: Fundo de Cultura, 1967. 

 

CHEVALIER, Jean. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, cores, 

símbolos. / Jean Chevalier; Alain Gheerbrant. Trad. V. Costa e Silva et al. 3. ed. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 1990.  

 

CHIANCA, Luciana. Viva São João: o santo e sua festa. (Dissertação de mestrado em 

Ciências Sociais) João Pessoa: UFPB, 1991. 

 

______. A festa do interior: São João, migração e nostalgia em Natal no século XX. Natal: 

EdUFRN, 2006. 

 

______. Quando o campo está na cidade: migração, identidade e festa. In: Sociedade e 

cultura. Goiânia: UFG. V. 10, n.1, p. 45-59, jan./jun. 2007.  

 

______. Chama que não se apaga. Revista de História da Biblioteca Nacional, 4(45), 10-30, 

2009. 

 

______. São João na cidade: ensaios e improvisos sobre a festa junina. Editora da UFPB. 

João Pessoa, 2013. 

 

______. Devoção e diversão: Expressões contemporâneas de festas e santos católicos. 

Revista ANTHROPOLÓGICAS, ano 11, volume 18(2):49-74, 2007. Disponível em: 

http://www.osurbanitas.org/antropologia/CHIANCA.pdf. Acesso em: 29 Jul. 2017.  

 

CORTINHAS, Rosangela. Figurino: um objeto sensível na produção do personagem, 

Dissertação de Mestrado, UFRGS, 2010. 
 

COSTA, Sandra Paula Veras Amorim. O Maior São João do Mundo, de Campina Grande 

– PB e as concepções de desenvolvimento: Uma análise de conteúdo das falas de atores 

envolvidos em sua formação e realização. 2016. 112f. Dissertação (Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR)- Universidade Estadual da Paraíba, 

Campina Grande, 2016. Disponível em: 

http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/tede/2604/2/PDF%20%20Sandra%20Paula%20Ver

as%20Amorim%20Costa.pdf. Acesso em: 12 Jan. 2018.  

 

COSTA, Amanda Abreu. Mulheres no Forró: estilizações de gênero, discurso e ideologia. / 

Amanda Abreu Costa. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual do Ceará, Centro de 

Humanidades, Curso de Mestrado Acadêmico em Linguística Aplicada, Fortaleza, 2013. 



147 

 

 
 

Disponível em: http://www.uece.br/posla/dmdocuments/Amandaabreucosta.pdf. Acesso em: 

22 Jul. 2017.  

 

COSTA, Daniel Santos. CORPO – IMAGEM - EXPERIÊNCIA Atravessamentos 

mnemônicos. Rascunhos Uberlândia v.3 n.1 jul.|dez. 2016 p.53-70. Disponível em: 

http://www.seer.ufu.br/index.php/rascunhos/article/view/33808/19135. Acesso em: 01 Jan. 

2018. 

 

DEL PRIORE, Mary Lucy. Festas e Utopias no Brasil Colonial. São Paulo, Brasiliense, 

2000. 

 

DURKHEIM, Emile. Les formes élémentaires da la vie réligieuse. Paris, PUF, 1968. 

 

DUVIGNAUD, Jean. Festas e civilizações. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1983. 

 

ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. [Tradução Rogério 

Fernandes]. 3a ed. São Paulo. Editora WMF Martins Fontes, 2010. 

 

______. Mito e realidade. [Tradução Pola Civelli]. São Paulo: Perspectiva, 2013. 

 

______. Imagens e símbolos. Editora: Arcádia. Ano: 1979. 

 

FERREIRA, Felipe. Festejando. In: Revista Observatório Itaú Cultural: OIC. – N. 14 (mai. 

2013). – São Paulo: Itaú Cultural, 2013. 51 – 60. Disponível em: 

http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/09/Revista-

Observat%C3%B3rio-14.pdf. Acesso em: 22/11/2016. 

 

FONSECA, Martha Reis Marques. Interatividade química: Cidadania, participação e 

transformação: volume único. São Paulo – FTD, 2003 (Coleção Delta). 

 

FREIRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. Rio de Janeiro, Record, 1995. 

 

FREUD, Sigmund. Totem e Tabú. Rio de Janeiro, Imago, 1974. 

 

GARCIA, A; HAAS, A. N. Ritmo e dança. 2. ed. Canoas: Ed. da Ulbra, 2003. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 

2006. 

 

HOBSBAWN, E.J; RANGER, T. (orgs.). A invenção das tradições. 9º ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2014. 

 

ISAMBERT, François-André. Le sens du sacré — fete et religión populare. Paris, Les 

Editions de Minuit, 1982. 

 

JÚLIO, Larissa Miranda. O mamulengo na cultura de massas e na cultura popular 

brasileira. Revista Poiésis, n 16, p. 110-117, Dez. de 2010. Disponível em: 

http://www.poiesis.uff.br/PDF/poiesis16/Poiesis_16_ART_Mamulengo.pdf. Acesso em: 07 

Ago. 2017.  

 

https://www.estantevirtual.com.br/editora/arcadia


148 

 

 
 

JUNIOR, Luís Victor Castro. Contextualizando e rastreando o tangível na pesquisa Festa e 

Corpo. In: JUNIOR, Luís Victor Castro (org). Festa e corpo: as expressões artísticas e 

culturais nas festas populares baianas. Salvador: EDUFBA, p. 15 – 33, 2014. 

 

JUNG, C. G.; VON FRANZ, M.-L. (Ed.). Man and his symbols. Random House LLC, 1968. 

 

JUNG, Carl G. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro, RJ: Nova Fronteira; 1ª Ed. 1977. 

LANGER, Susanne K. Sentimento e forma: uma teoria da arte desenvolvida a partir de 

filosofia em nova chave. [Tradução Ana M. Goldberger Coelho, J. Guinsburg]. São Paulo: 

Perspectivas, 2011.  

 

LARROSA, Jorge.  Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista Brasileira 

de Educação, Rio de Janeiro, n. 19, p. 20-28, jan./abr., 2002. Disponível em: 

http://migre.me/vhGWP Acesso em: 01 Jan. 2018. 

 

______. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. 4.ed., Belo Horizonte: Autêntica, 

2003. 

 

LE GOFF, Jacques, História e memória / Jacques Le Goff; tradução Bernardo Leitão ... [et 

al.] -- Campinas, SP Editora da UNICAMP, 1990.  

 

LENZI, Gabriela Poltronieri. "Simbolismo e personificação: uma história entre chapéus e 

ideias."Colóquio de moda. Anais. 2015. Disponível em: 

http://www.coloquiomoda.com.br/anais/anais/11-Coloquio-de-

Moda_2015/COMUNICACAO-ORAL/CO-EIXO3-CULTURA/CO-3-SIMBOLISMO-E-

PERSONIFICACAO.pdf. Acesso em: 20 Fev. 2017. 

 

LEXICON, H. Dicionário de símbolos. São Paulo: Cultrix, 1998. 

 

LIMA, Andrade Elizabeth Christina de. A Fábrica dos Sonhos: a invenção da festa junina no 

espaço urbano. 2 ed., Campina Grande, ADUFCG, 2008. 

 

______. A festa de São João: nos discursos bíblico e folclórico. Campina Grande: EDUFCG, 

2010.  

 

MAZOCO, Eliomar Carlos. Festas e artesanato em terras do Espírito Santo. Rio de 

Janeiro: IPHAN, CNFCP, 2007.  

 

MEDEIROS, Rosie Marie Nascimento de. Uma educação tecida no corpo. 2008. 167 f. Tese 

(Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. 

Disponível em: 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/14144/1/RosieMNM.pdf. Acesso em: 10 

Fev. 2016. 

 

MELO, José Pereira de. Prefácio. In: Nóbrega, Terezinha Petrucia da. Corporeidades... 

Inspirações Merleau-Pontianas. Natal: IFRN, 2016. 

 

MENDES, M. I. B. S. Mens Sana in Corpore Sano: saberes e práticas educativas sobre 

corpo e saúde. Porto Alegre: Sulina, 2007. 



149 

 

 
 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. [Tradução Carlos Alberto 

Ribeiro de Moura]. 4a ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.  

 

______. A prosa do mundo. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

 

MORIGI, Valdir. Festa junina: hibridismo cultural cadernos de estudo sociais. Recife. Vol 

18, n 02. 251 – 266. Jul/dez 2002. 

 

______. Mídia, identidade cultural nordestina: festa junina como expressão. Intexto, Porto 

Alegre: UFRGS, v. 1, n. 12, p. 1-13, janeiro/junho 2005. 

 

______. Conversas. São Paulo: Martins Fontes, 2004.  

 

MOURÃO, Rodrigo Brasil da Fonseca O espaço sagrado em Mircea Eliade. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Departamento de Filosofia - Belo 

Horizonte, 2013. Disponível em: http://www.faculdadejesuita.edu.br/documentos/031213-

QT2n9p9xSgehp.pdf. Acesso em: 15/01/2018. 

 

NETO, Hugo Menezes. O balancê no arraial da capital – Quadrilha e tradição no São João 

de Recife. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco. 2008. Disponível 

em: 

http://repositorio.ufpe.br:8080/bitstream/handle/123456789/438/arquivo1018_1.pdf?sequence

=1&isAllowed=y. Acesso em: 12 jan. 2017. 

 

NÓBREGA, Terezinha Petrucia. MERLEAU-PONTY: O filósofo, o corpo e o mundo de 

toda a gente! Comunicação oral no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, 2003. 

Disponível em: 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ef/pages/Corpo/Habilidades/leituras/m2.pdf Acesso em: 20 

Nov. 2017. 

 

______. Merleau-Ponty: o corpo como obra de arte e a inexatidão da verdade. Revista 

Cronos, v. 9, n. 2, p. 393-403, jul./dez. 2008. 

 

______. Corpo, percepção e conhecimento em Merleau-Ponty. Estudos de Psicologia 

13(2), 141-148. 2008b. 

 

______. Uma fenomenologia do corpo. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2010. 

 

______. Agenciamentos do corpo na sociedade contemporânea: Uma abordagem estética 

do conhecimento da Educação Física.  MOTRIVIVÊNCIA, n. 16 (2001). Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/4967/5134. Acesso em: 10 

Fev. 2018. 

 

______. Sentir da dança ou quando o corpo se põe a dançar... Natal: IFRN, 2015. 

 

______. O corpo é sexuado: itinerário de busca. In: Corporeidades: inspirações merleau-

pontianas. Natal: IFRN, 2016b. 

 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/issue/view/183


150 

 

 
 

NÓBREGA, Zulmira. A festa do maior São João do mundo: dimensões culturais da festa 

junina na cidade de Campina Grande / Zulmira Nóbrega. - 2010. 316 f.: il. + 1 DVD. 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Albino Canelas Rubim. Tese (doutorado) - Universidade 

Federal da Bahia, Faculdade de Comunicação, Salvador, 2010. 

 

OLIVEIRA, Ingrid Patrícia Barbosa. O que as tramas simbólicas e estéticas da cultura do 

candomblé nos revelam para se pensar o corpo na Educação Física. Dissertação 

(mestrado) - Programa de Pós-graduação em Educação Física – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, UFRN: Natal/RN, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/bitstream/123456789/21344/1/IngridPatriciaBarbosaDeOl

iveira_DISSERT.pdf. Acesso em: 24 Jul. 2017. 

 

OLIVEIRA, Victor Hugo Neves de. O CORPO DA FÉ: ESTUDOS SOBRE O SAGRADO 

E O PROFANO. Revista Nures | Ano VIII | Número 20 | janeiro-abril de 2012. Disponível 

em: https://revistas.pucsp.br/index.php/nures/article/view/15238/11365. Acesso em: 01 Jan. 

2018. 

 

PAVIS, Patrice. A Análise dos espetáculos. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

 

QUINZANI, Suely Sani Pereira et al. A tradição do milho: o ingrediente base da cozinha 

caipira e das festas juninas. Ágora. Santa Cruz do Sul, v.18,n. 01,p. 99-107, jan./jun. 2016. 

Disponível em: https://online.unisc.br/seer/index.php/agora/article/viewFile/6917/5287. 

Acesso em: 17 Jan. 2018. 

 

RANGEL, Lúcia Helena. Festas Juninas, festas de São João: origens, tradições e história. 

São Paulo: Publishing Solutions, 2008.  

 

RIBEIRO, Heloisa. Rotas da fé: Festas Juninas Caderno Virtual de Turismo, vol. 2, núm. 3, 

2002, p. 24-35. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=115418117004>. 

Acesso em: 16 Fev. 2017.   

 

ROSA, João Guimarães. Sagarana. [edição especial] – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.  

 

SANTOS, Emanuelle Justino dos. A tradição do Grupo Araruna: compondo proposições 

estéticas sobre o corpo, a dança e a Educação Física. 2016. Dissertação de Mestrado – 

Programa de Pós-graduação em Educação Física – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, UFRN: Natal/RN, 2016.    

 

SOUSA, Emilene Leite. Padrinhos humanos, padrinhos santos: o sistema de apadrinhamento 

Capuxu e a agência das crianças. Revista de Ciências Sociais, nº 43, Julho/Dezembro de 

2015, p. 185-202. Disponível em: 

http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/politicaetrabalho/article/view/24539. Acesso em: 02 

Jan. 2018. 

 

SOUSA, Rodrigo Franklin de. Símbolos, memória e a semiótica da cultura: a religião entre 

a estrutura e o texto Estudos de Religião, v. 29, n. 1 • 70-86 • jan.-jun. 2015. Disponível em: 

http://docplayer.com.br/39497516-Simbolos-memoria-e-a-semiotica-da-cultura-a-religiao-

entre-a-estrutura-e-o-texto.html. Acesso em: 16 Abr. 2018. 

 



151 

 

 
 

SOUZA, Itamar de Jesus. O folkmarketing e o incentivo à tradição junina no São João de 

Ibicuí-Bahia. RIF, Ponta Grossa/ PR Volume 11, Número 23, p. 58-73, mai/ago, 2013. 

 

TINHORÃO, José Ramos. As festas no Brasil Colonial. São Paulo. Editora 34, 2000. 

 

TEIXEIRA, Joaquim de Sousa. Festa e identidade. Comunicação & Cultura, n.º 10, 2010, 

pp. 17-33. Disponível em: http://comunicacaoecultura.com.pt/wp-content/uploads/01.-

Joaquim-de-Sousa-Teixeira.pdf. Acesso em: 10 Nov. 2016. 

 

VIANA, Raimundo Nonato Assunção. O Bumba meu boi como fenômeno estético. 2006. 

180 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 

2006. Disponível em: 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/14135/1/RaimundoNAV.pdf. Acesso 

em: 18 Fev. 2017. 

 

ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

 

 

LINKS  

 

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-festa-junina-village-festival-latin-america-

icons-set-bri-bright-color-flat-style-decoration-wreath-image95713362 

 

https://andradetalis.wordpress.com/2014/06/24/a-quem-engana-o-sao-joao-do-carneirinho/ 

 

http://ipbpeniel.blogspot.com.br/2016/06/festas-juninas-parte-3.html 

 

https://frontcatolico.blogspot.com.br/2017/06/simpatias-deus-nao-simpatiza-com-isso.html 

 

http://www.cnsg.com.br/teste/espiritualidade-em-movimento-os-dois-joaos-o-batizador-ou-o-

discipulo/  

 

http://www.macaraniurgente.com.br/os-tres-tipos-de-fogueiras/ 

 

https://www.artelista.com/obra/8118121621146528-sojoo2011.html 

 

https://br.pinterest.com/pin/166281411212828854/?lp=true 

 

http://palavrabordada.blogspot.com.br/2013/01/livro-de-bordados-sp-e-sc.html 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

 
 

ROTEIRO COM OS QUESTIONAMENTOS PARA AS ENTREVISTAS DA 

PESQUISA - O CORPO NA FESTA JUNINA: REFLEXÕES SIMBÓLICAS E 

ESTÉTICAS PARA A EDUCAÇÃO DE FÍSICA 

Questões aplicadas aos brincantes dos festejos de Santa Cruz – PB. 

1. Quais os sentidos dos festejos juninos para você? 

2. Como é sua participação nos festejos juninos? 

3. Qual dos símbolos dos festejos juninos chama mais a sua atenção? Porque? 

4. Já foi padrinho de fogueira? Se sim, o que significa o apadrinhamento para você? 

5. Qual dos santos juninos você possui mais afinidades? Porque? 

 

NOME: BRINCANTE 01 

Quais os sentidos dos festejos juninos para você? 

Os festejos juninos para mim tem um sentido nostálgico. Minha família sempre foi muito 

tradicional nas comemorações juninas, não deixando de lado a ornamentação das casas, as 

superstições, brincadeiras e claro as festas regadas a muita comida típica. Desde pequeno dancei 

quadrilha, seja tradicional ou estilizada, embora ao atingir a adolescência e me mudar para 

Alexandria, perdi o hábito de dançar, senti falta muitos anos, mas sempre acompanhei aquelas 

quadrilhas que tinha um significado especial para mim. 

Como é sua participação nos festejos juninos? 

Hoje em dia se resume a proporcionar aos jovens a dançar quadrilha estilizada. E sempre que 

aparece um convite de algum amigo para uma confraternização junina, eu faço por onde estar 

presente. 

Qual dos símbolos dos festejos juninos chama mais a sua atenção? Porque? 

Sem dúvida nenhuma a fogueira. Não há São João sem a louvação aos Santos juninos, sem uma 

fogueira acesa ao pé da porta para soltar as bombinhas e realizar as superstições.  

Já foi padrinho de fogueira? Se sim, o que significa o apadrinhamento para você? 

Infelizmente nunca fui, porém me recordo muito bem da “cerimônia” de apadrinhamento. 

Aquele ritual simples demonstrou para mim um vínculo maior do que o apadrinhamento de 

batismo, até porque o padrinho de fogueira a gente escolhe e deseja que determinada pessoa 

tenha um vínculo fraterno conosco, já o de batismo a escolha normalmente é feita pelos nossos 

pais. 

Qual dos santos juninos você possui mais afinidades? Porque? 
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São João, claro. Ele é o que dá corpo a essas tradições, é o estandarte, o pilar tradicional. O mês 

de junho certamente não se fala “São Pedro” ou “Santo Antônio” e sim São João, não diminuo 

a importância dos outros, mas a simbologia, a mística, a tradição nordestina é o SÃO JOÃO.  

 

Nome: BRINCANTE 02 

Quais os sentidos dos festejos juninos para você? 

Pelo que sei, os portugueses foram responsáveis por trazer as festas juninas para o Brasil durante 

o período colonial, e segundo a história do Brasil, os índios que habitavam nas terras brasileiras 

tinham costumes de realizar rituais para celebrar a agricultura na mesma época (em Junho). As 

festas se uniram com a chegada dos jesuítas onde na culinária os pratos passaram a ser feitos 

com comidas típicas (ingredientes nativos) vindo na grande maioria das vezes do milho e da 

mandioca. 

Os festejos Juninos se tonaram festas típicas da cultura nordestina mesmo sendo 

comemorado e difundido em todo Brasil, assim se comemora em datas sequenciadas no mês de 

junho os Santos da Igreja Católica (Santo Antônio, São João e São Pedro) e segundo a tradição 

se festeja também a boa colheita quando acontece um bom inverno na região. 

Nesse sentido para mim é o mês que mais gosto no ano, pois é um mês festivo de muita 

alegria e colorido, a cidade se reveste de cores, sabores e alegrias, é muita tradição de família, 

união, momento impar nesse mundo tão cheio de divisão e individualismo. 

Como é a sua participação nos festejos juninos? 

Procuro participar efetivamente das comemorações, esse ano (2017)  pude está a frente da 

organização e ornamentação do Arraial de Santa Cruz –PB patrocinado pela Prefeitura 

Municipal na pessoa do Prefeito Paulo César, que modesta a parte foi de grande movimentação 

e sucesso, sendo e tendo agradado toda população como também visitantes e turistas. E como 

citei anteriormente me identifico com essa tradição. 

Qual dos símbolos dos festejos juninos chama mais a sua atenção? Porque ? 

A fogueira que segundo pesquisa simboliza a proteção dos maus espíritos, que atrapalhavam a 

prosperidade das plantações. A festa realizada em volta da fogueira é para agradecer pelas fartas 

colheitas. Além disso, como a festa é realizada num mês mais frio no nordeste, serve para 

aquecer e unir as pessoas em seu redor. Segundo a tradição para cada santo é preparada uma 

fogueira, sendo a quadrada de santo Antonio, a redonda de São João e a triangular de São Pedro. 

 E o que mais me chama atenção na fogueira é que ela aquece, une, fortalece, queima os 

males, festeja, faz pensar, esse símbolo unido também aos balões e ao colorido da festa com as 
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bandeirinhas alegra qualquer pessoa que se aproxima e faz esquecer toda tristeza ou perturbação 

e se deixando encantar.  

Já foi padrinho de fogueira? Se sim, o que significa o apadrinhamento para você? 

Sim, sou padrinho e para mim significa além de manter viva a tradição de nossos pais, avós, 

mantém a união e principalmente respeito entre as famílias, como também na relação que define 

o sentido do apadrinhamento na ajuda mútua na criação e educação da criança. 

Qual dos santos juninos você possui mais afinidade? Por quê? 

São João, Por ser o precursor de Jesus Cristo que anunciava sua vinda a terra em forma de 

homem, que o batizou no Rio Jordão, e não esquecendo da sua gestação em Izabel que foi 

proclamada na anunciação do anjo a Maria, são inúmeros os sentimentos de respeito e 

admiração que tenho a São João, destacando ainda a sua imagem que retrata um menino de 

expressão suave com um carneirinho. Em geral segundo pesquisei e que chama atenção é que 

segundo a tradição católica os dias consagrados aos santos são aqueles em que eles morreram. 

No caso de São João Batista, acontece o contrário: comemora-se o seu nascimento, que teria 

sido em 24 de junho de ano desconhecido. 

 

Nome: BRINCANTE 03 

Quais os sentidos dos festejos juninos para você? 

Sou amante dos festejos juninos, para mim, é sinônimo de “povo”, de estar perto do valor á 

terra (nordeste), da nossa cultura. É alegria em ritmo e cores.  

Como é sua participação nos festejos juninos? 

Infelizmente não participo do São João de rua da nossa cidade, são pequenos grupos os quais 

não faço parte. Mas, faço o São João com os alunos da minha escola e meus familiares.  

Qual dos símbolos dos festejos juninos chama mais a sua atenção? Porque? 

O colorido das bandeirolas e dos balões, por causa do mix de cores.  

Já foi padrinho de fogueira? Se sim, o que significa o apadrinhamento para você? 

Sim. Significa o respeito, a confiança, a amizade e a cultura sendo passada pelas gerações.  

Qual dos santos juninos você possui mais afinidades? Porque? 

São João. É o santo da alegria, e me representa muito bem, sou alegre (rsrsr).  

 

Nome: BRINCANTE 04 

Quais os sentidos dos festejos juninos para você? 
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É uma tradição existente em muitas regiões no Brasil em especial no meu querido nordeste.  As 

festas de São João, Santo Antonio e São Pedro são bem animadas, temos o acender da fogueira, 

o soltar dos balões, muita comida típica gostosa.  A alegria das festas juninas não se compara 

com nem uma outra.  

Como é sua participação nos festejos juninos? 

Já fui mais participativa dos festejos juninos, hoje vou menos, mas quando vou me divirto até 

cansar. Também é um momento de reencontro com os velhos amigos. 

Qual dos símbolos dos festejos juninos chama mais a sua atenção? Porque? 

A quadrilha junina, pois contam estórias, lindos figurinos, belas dançarinas, alegria e animação 

também não faltam. 

Já foi padrinho de fogueira? Se sim, o que significa o apadrinhamento para você? 

Já e gosto muito sabe, tenho a maior consideração pela minha afilhada e ela por mim, sem falar 

no respeito. É um elo maravilhoso.  

Qual dos santos juninos você possui mais afinidades? Porque? 

São João é o mais festivo, mais participativo, mais alegre, tem tudo “haver” comigo.  

 

Nome: BRICANTE 05 

Quais os sentidos dos festejos juninos para você? 

Comemoração em louvor aos três santos juninos: São João, São Pedro e Santo Antônio.  

Como é sua participação nos festejos juninos? 

Na minha opinião, é a melhor época do ano, aqui em Santa Cruz. É o momento de encontrar 

amigos que moram foram. Participando das festas comemos bastantes comidas típicas, soltando 

fogos e vendendo também.  

Qual dos símbolos dos festejos juninos chama mais a sua atenção? Porque? 

O que me chama mais atenção nas festa juninas são as fogueiras, pois me lembra muito bem a 

minha infância. E, na minha opinião, se não tem fogueira, não tem São João. 

 

Já foi padrinho de fogueira? Se sim, o que significa o apadrinhamento para você? 

Nunca fui madrinha de fogueira, mas acho interessante. Para mim, é um vinculo criado por 

tradição.  

Qual dos santos juninos você possui mais afinidades? Porque? 

Tenho mais afinidade com Santo Antônio, porque, ele é denominado como o santo 

casamenteiro.  
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Nome: BRINCANTE 06 

 Quais os sentidos dos festejos juninos para você? 

Um dos momentos mais esperados do ano, sem dúvidas... Quando penso em festas juninas 

associo logo a reunião com reunião familiar (na ocasião, parentes que moram em outros locais, 

nos visitam), a ir para o sítio e ver a queima da fogueira, a ver as apresentações das quadrilhas 

e a curtir a principal festa da cidade que eu nasci. Na ocasião reencontramos amigos, familiares 

e me divirto com os shows de forro e bebendo. Mesmo morando em outra cidade, faço questão 

de estar na minha cidade no período das festas juninas. É um momento de reencontro, rever a 

família amigos, dançar, paquerar e beber.  

Como é sua participação nos festejos juninos? 

Vou para a festa local, gosto de ver a queima da fogueira no sítio e ver as apresentações das 

quadrilhas. Nunca dancei quadrilha ou participei da organização da festa de em si. Na minha 

família é comum comemorar o São João acedendo a fogueira e soltando fogos. Minhas tias 

sempre fazem bolos e na ocasião de um “inverno” frutífero assamos milho verde nas brasas da 

fogueira. No São Pedro, como não há festa na cidade, é comum minha família fazer um 

churrasco.  Na ocasião ouvimos forró, a criançada solta fogos e os adultos dançam e bebem.   

Qual dos símbolos dos festejos juninos chama mais a sua atenção? Porque? 

O ato de acender a fogueira, que segundo meus familiares, seria uma forma de rememorar o ato 

que supostamente Isabel teria realizado para comunicar o nascimento de João Batista. Desde 

quando criança vi isso sendo feito e contado com muita convicção pelos meus avós e meus tios. 

Ainda é difícil concordar com outra explicação, talvez esse seja a mais convincente, pelo afeto 

que esse ato me faz reviver ou por ser este ser um costume que faz parte da cultura da minha 

família, portanto, e que também faz parte da minha cultura. Ao final, nos diz um pouco o quanto 

somos religiosos e o quanto valorizamos os costumes familiares.   

Já foi padrinho de fogueira? Se sim, o que significa o apadrinhamento para você? 

Nunca fui padrinho de fogueira, mais sou afilhado de fogueira. No entanto, diferente de meus 

pais, que tem uma grande consideração por seus padrinhos de fogueira, não tenho o costume de 

chamá-los de padrinhos, assim como fazem meus pais.  

Qual dos santos juninos você possui mais afinidades? Porque? 

São João é o santo Juninho que conheço mais sobre a sua história. Portanto, seria aquele que 

possuo mais afinidade. Quanto aos demais santo, conheço muito pouco sobre as suas vidas e 

até tenho certa curiosidade, do porque se acender também fogueiras para estes.  
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Nome: BRINCANTE 07 

Quais os sentidos dos festejos juninos para você? 

É reviver, a nossa cultura nordestina, que aos poucos está sendo esquecida. 

Como é sua participação nos festejos juninos? 

Participo repassando para meus alunos como surgiu as nossas festas juninas e incentivando para 

que eles não deixem ficar esquecida a nossa história, já que eles vão ser a próxima 

geração..Gosto de fazer fogueira e participar de todos os festejos juninos. 

Qual dos símbolos dos festejos juninos chama mais a sua atenção? Porque? 

Apesar de ser muito perigoso, mas o que me chama mais atenção são os balões. Acho muito 

bonito aquele brilho ascendendo o céu. 

Já foi padrinho de fogueira? Se sim, o que significa o apadrinhamento para você? 

Nunca fui madrinha de fogueira 

Qual dos santos juninos você possui mais afinidades? Porque? 

Não tenho afinidades com santos. 

 

Nome: BRINCANTE 08 

Quais os sentidos dos festejos juninos para você? 

O que me chama mais atenção é a tradição realizada por apresentações de quadrilhas, fogueiras, 

balões, bandeirolas coloridas, comidas típicas, e até mesmo o xadrez entra na moda nesta época 

do ano, sendo usado pela maioria dos anciãos ao se vestirem para comemorar as festividades 

juninas.  

Como é sua participação nos festejos juninos? 

Já participei me apresentando nos famosos e tradicionais grupos de quadrilhas em minha cidade. 

Hoje, participo das festividades com a família e amigos, e também das celebrações e 

festividades na Igreja Católica.  

Qual dos símbolos dos festejos juninos chama mais a sua atenção? Porque? 

A fogueira. Pois, de acordo com a tradição da igreja Católica, a fogueira queimou, nas 

montanhas da Judeia para anunciar o nascimento de João no dia 24 de Junho. Foi a forma que 

sua mãe Isabel encontrou para comunicar a chegada do filho à Maria, sua prima.  

Já foi padrinho de fogueira? Se sim, o que significa o apadrinhamento para você? 

Nunca fui madrinha de fogueira.  
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Qual dos santos juninos você possui mais afinidades? Porque? 

São Pedro. Por sua fama de "porteiro dos céus ", que vem de uma passagem bíblica contida no 

Evangelho de Mateus. Jesus diz para Pedro: eu te darei as chaves do Reino dos céus e o que 

ligares na terra será ligado nós céus ". Com isso, o Santo entrou para a história como "o Santo 

que guarda as chaves celestiais", podendo assim abrir e fechar tudo que o devoto imaginar. 

 

 

Nome: BRINCANTE 09 

Quais os sentidos dos festejos juninos para você? 

Os festejos juninos são de extrema importância para a cultura nacional e para a economia,e 

além disso são em si festas multiculturais que reúnem diversos tipos de cultura.  

Como é sua participação nos festejos juninos? 

Procuro sempre participar das festas juninas na minha região, além do ótimo entretenimento, 

as festas proporcionam união com a família.  

Qual dos símbolos dos festejos juninos chama mais a sua atenção? Porque? 

A simbologia que mais me chama atenção nos festejos juninos é a fogueira, sendo acreditado 

pelos mais velhos que afastavam os maus espíritos.  

Já foi padrinho de fogueira? Se sim, o que significa o apadrinhamento para você? 

Nunca fui padrinho de fogueira, recebi o convite esse ano, mas infelizmente estava estudando 

fora e não deu tempo chegar no período junino.  

Qual dos santos juninos você possui mais afinidades? Porque? 

O santo junino que mais tenho afinidade é São João Batista, por ter sido quem batizou Jesus no 

rio Jordão. 

 

Nome: BRINCANTE 10 

Quais os sentidos dos festejos juninos para você? 

Comemorar uma tradição religiosa e também nordestina.  

Como é sua participação nos festejos juninos? 

Participo nas fogueiras e nas festas tradicionais indo assistir as apresentações das quadrilhas 

juninas.  

Qual dos símbolos dos festejos juninos chama mais a sua atenção? Porque? 

A fogueira, porque ela representa a chama que alimenta e aquece a vida.  

Já foi padrinho de fogueira? Se sim, o que significa o apadrinhamento para você? 
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Sim. Ser padrinho é receber um filho é educa-lo e orienta-lo na direção certa.  

Qual dos santos juninos você possui mais afinidades? Porque? 

São João. Pois foi o santo que batizou Jesus.  

 

QUESTÕES APLICADAS AOS BRINCANTES DA QUADRILHA CIA JUNINA LUAR 

 

1. O que você sentiu ao dançar quadrilha na junina luar? 

2. O que mais lhe chamava atenção na quadrilha? 

3. Você sentia alguma reação diferente do público quando se apresentava? 

4. Você gostou do tema? Percebia que tinha alguma relação com os mamulengos? 

5. Com suas palavras, fale sobre seu amor ao dançar quadrilha Junina Luar.  

 

Nome: BRINCANTE 11 

O que você sentiu ao dançar quadrilha na junina luar? 

Me fez sentir-se realizada, pois foi um sonho que eu sempre tive... 

O que mais lhe chamava atenção na quadrilha? 

O que mais me chamava a atenção era a dedicação de algumas pessoas, e inclusive a força de 

determinação dos coreógrafos, incluindo você, Nadiel.   

Você sentia alguma reação diferente do público quando se apresentava? 

Eu sentia o público vibrar junto com a gente, a parte do Teatro pra mim era a mais importante 

e acho que o público se emocionava a cada segundo.  

Você gostou do tema? Percebia que tinha alguma relação com os mamulengos? 

Sobre o tema eu achei que se encaixou muito bem, a noiva era uma verdadeira boneca. achei o 

tema muito bem elaborado... 

Com suas palavras, fale sobre seu amor ao dançar quadrilha Junina Luar.  

Dançar quadrilha pra mim sempre foi minha melhor escolha, e quando descobri a Junina Luar 

eu fiquei tipo sem acreditar que eu iria poder fazer parte de um projeto tão lindo, que eu sempre 

sonhei em participar... todos nós temos o sonho de fazer parte de um grupo de pessoas onde 

todos nos acolham bem e isso eu encontrei na JL, para mim, dançar quadrilha vai ser sempre a 

melhor coisa que eu possa fazer.  

 

Nome: BRINCANTE 12 

O que você sentiu ao dançar quadrilha na junina luar? 
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O sentimento era de prazer, amor, felicidade. Pois dançar é isso, e mais aonde a gente se sente 

bem é melhor ainda. 

O que mais lhe chamava atenção na quadrilha? 

O que chamava mais atenção era a união de todos quando entrava no dance, era todos em um 

só. 

Você sentia alguma reação diferente do público quando se apresentava? 

Sim, os dançantes passavam alegria, uma emoção, e isso o público sentia e se contagiava e 

ficava cm vontade de mais. 

Você gostou do tema? Percebia que tinha alguma relação com os mamulengos? 

Sim, percebia bem pouca, pois deveria ter sido um tema mais explorado. 

Com suas palavras, fale sobre seu amor ao dançar quadrilha Junina Luar.  

É um pouco difícil descrever o sentimento de satisfação ao dançar quadrilha, o bom mesmo é 

vive-lo. É a melhor forma que encontrei pra expressar o meu amor a dança e principalmente ao 

são João, é se permitir viver, sentir e desfrutar de todas as experiências da vida. A emoção de 

ouvir o tocar dá sanfona, os aplausos, a poeira levantando é a melhor sensação que só um 

quadrilheiro de corpo e alma pode sentir.  

Nome: BRINCANTE 13 

O que você sentiu ao dançar quadrilha na junina luar? 

1-Para mim, dançar na Junina Luar foi umas das melhores coisas que já fiz, me trouxe a emoção 

de dançar quadrilha, trouxe pessoas maravilhosas para minha vida, e me distanciou de outras 

também.  

O que mais lhe chamava atenção na quadrilha? 

A união e a motivação do grupo nos festivais.  

Você sentia alguma reação diferente do público quando se apresentava? 

Sim, em algumas apresentações, pois era o único momento que ainda nos esforçávamos para 

mostrar o brilho da nossa companhia.  

Você gostou do tema? Percebia que tinha alguma relação com os mamulengos? 

No início sim, depois fui perdendo o encantamento.  

Com suas palavras, fale sobre seu amor ao dançar quadrilha Junina Luar.  

Dançar quadrilha sem dúvidas nenhuma foi uma das melhoras coisas que já fiz na minha vida. 

Meu primeiro ano de quadrilha estilizada foi na Junina Luar, onde ela me deu oportunidade de 

mostrar todo meu talento. Vida de quadrilheiro não é pra qualquer um, não é todos que aguenta 

as coisas que passamos em todo ano, existe muitos conflitos, muitos altos e baixos, mas mesmo 



162 

 

 
 

assim, em algum momento algo lindo acontece. Foram dois anos de muitos dificuldades, mais 

juntos conseguimos, tudo isso me lembrar a campanha que fizemos, onde havia muita brigas 

entre os componentes, mas no final mesmo estávamos todos reunidos. Dancei e danço por amor 

ao são João. Meu coração está em pedaços só em saber que não irei mais dançar quadrilha esse 

ano, mas espero que nos próximos anos que viram, eu dance. No último ano que dancei 2017, 

eu tive o melhor parceiro, que virou também meu amigo, Nadiel Cavalcante, eu te agradeço por 

cada segundo de paciência que teve comigo, por ter me deixando ainda mais experiente, e por 

ter me ajudado a desenvolver, eu te agradeço por tudo, e agradeço a Deus também por ter 

colocado você em minha vida. 

  

Nome: BRINCANTE 14 

1 – O que você sentiu ao dançar quadrilha na junina luar? 

Em um contexto percebi muita superação em poder realizar um trabalho artístico sem ajuda dos 

políticos e noutro muita emoção em poder mostrar o que sabíamos fazer, muita representação, 

canto e dança.  

2 – O que mais lhe chamava atenção na quadrilha? 

Nos momentos que íamos nos apresentar dava tudo muito certo, quando comparado aos ensaios. 

Por exemplo, as pessoas eram mais animadas, as coreografias erravam bem pouco. 

3 - Você sentia alguma reação diferente do público quando se apresentava? 

Muitas reações. Parecia que eles viviam a história que era contada por nós, eram risos e mais 

risos.  

4- Você gostou do tema? Percebia que tinha alguma relação com os mamulengos? 

Muito. A meu ver é um tema novo e bem divertido de realizar.  

5 - Com suas palavras, fale sobre seu amor ao dançar quadrilha Junina Luar.  

Não existem palavras certas para expressar um amor. Dançar na junina luar me fez notar a 

magia e as coisa bonitas que o período junino possui.  

 

Nome: BRINCANTE 15 

O que você sentiu ao dançar quadrilha na junina luar? 

Muita emoção em ver que todo o trabalho, todos os ensaios foram recompensados em nossas 

apresentações. Dançar na Junina Luar foi uma emoção pra lá de maravilhosa!  

O que mais lhe chamava atenção na quadrilha? 
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O amor e envolvimento que a maioria dos componentes tinha com a quadrilha.  

Você sentia alguma reação diferente do público quando se apresentava? 

Claro! Cada apresentação era uma reação de diferente. Tinha momentos de risos, de 

religiosidade, de animação. de aplausos... 

Você gostou do tema? Percebia que tinha alguma relação com os mamulengos? 

Gostei demais, até porque os bonecos de mamulengos é algo bem presente em nossa cultura. 

Nós, dançantes? Tinhamos, nas roupas, nos movimentos das coreografias, dentre outros.  

Com suas palavras, fale sobre seu amor ao dançar quadrilha Junina Luar.  

Um amor que não dá pra medir, imensurável.  

  

Nome: BRINCANTE 16 

O que você sentiu ao dançar quadrilha na junina luar? 

Eu me sentia realizado. Eu dançava com todo vigor e amor, era muito emocionante.  

O que mais lhe chamava atenção na quadrilha? 

O capricho de nós dançantes em se preparar, no que diz respeito a vestir o figurino e se maquiar 

para as apresentações.  

Você sentia alguma reação diferente do público quando se apresentava? 

Sempre. Parecia que os dançantes tinham algo que lhes chamavam atenção.   

Você gostou do tema? Percebia que tinha alguma relação com os mamulengos? 

Gostei, mas acho que deixou algo a desejar. Era para ter explorado mais. Mesmo assim, acredito 

que demos conta do recado, o público e os jurados entenderam o nosso propósito.  

Com suas palavras, fale sobre seu amor ao dançar quadrilha Junina Luar.  

Um amor para vida toda, um amor que me fez ser uma pessoa mais companheira e 

compreensiva.  

 

 

 

 

 

 


