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Data comemorativa – Festas Juninas
Origem da Festa Junina
A origem da Festa Junina é pagã. Ainda antes da Idade Média, as celebrações
anunciavam o solstício de verão e de inverno e homenageavam os deuses da natureza e
da fertilidade.
A igreja acabou aderindo às festas atribuindo-lhes um caráter religioso, uma vez que não
conseguia acabar com a sua popularidade.
Em Portugal, em virtude da coincidência de datas, passou-se a comemorar o São João,
chamando-lhe de festas joaninas. No país lusitano, a Festa de São João na cidade do
Porto é muito famosa e atrai milhares de pessoas que todos os anos festejam nas ruas.
No Brasil, as festas juninas foram introduzidas pelos portugueses no período
colonial e, desde então, a comemoração sofreu influências das culturas africanas e
indígenas e, por isso, possui características peculiares em cada parte do Brasil.
As festas caipiras, como são também conhecidas, são típicas da região nordeste, onde a
maior festa de São João do mundo acontece em Campina Grande, no Estado da Paraíba.
Características da Festa Junina
Muitas
tradições
que
acompanham
essa
comemoração
representam
os
principais símbolos das festas juninas que incluem: as comidas, as danças típicas, os
balões, a fogueira, as brincadeiras e as roupas.
Os principais elementos da Festa de São João

Os festejos da festa contam com pratos típicos da festa junina, brincadeiras e a quadrilha
de São João, como dança tradicional. Porém, vale lembrar que isso pode mudar de região
para região.
Além disso, outros elementos importantes da festa são o mastro e a fogueira de São João.
O mastro de São João inclui a imagem deste santo popular juntamente com mais três
bandeiras ou fitas coloridas, representando os santos populares da festa: Santo Antônio,
São Pedro e São João.
A fogueira de São João é outro elemento muito característico da festa que é acesa na
noite do dia 23. Dentre muitas simpatias associada a ela, a que mais se destaca é saltar
as brasas da fogueira no dia 24.
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1) Procure no dicionário as palavras abaixo:
Pagã ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Fertilidade ________________________________________________________
_________________________________________________________________
Tradição __________________________________________________________
_________________________________________________________________
2) Responda de acordo com o texto.
a) Qual a maior festa e onde ele acontece?
R= ___________________________________________________________
______________________________________________________________
b) Quais os elementos mais importantes da festa de São João?
R= ___________________________________________________________
3) Complete.

No _________________________ , as festas ________________ foram introduzida
pelos _______________________ e sofreu influência das culturas ______________
e indígenas.
4) O milho é um alimento muito importante na comemoração da festa junina.
Pesquise uma outra comida característica dessa festa, cole uma foto e escreva uma
receita que podemos fazer com esse alimento.

Na próxima aula de história, traga sua pesquisa para mostrar a professora.
Beijos!
Ciente: __________________________________________________________

