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Origem da festa junina

Essa comemoração é comum em

todas as regiões do Brasil,

especialmente no Nordeste, e foi

trazida para o Brasil por influência

dos portugueses no século XVI.

Inicialmente, a festa possuía uma

conotação estritamente religiosa

e era realizada em homenagem a

santos como São João e Santo

Antônio.

A festa junina é uma tradicional festividade popular que 

acontece durante o mês de junho. 



Origem da festa junina

Os historiadores apontam que

as origens da festa junina estão

diretamente relacionadas a

festividades pagãs realizadas na

Europa na passagem da

primavera para o verão,

momento chamado de solstício

de verão.

Essas festas eram realizadas como

forma de afastar os maus espíritos

e qualquer praga que pudesse

atingir a colheita. Para melhor

entendermos isso, é preciso

considerar que o solstício de verão

no hemisfério norte acontece

exatamente no mês de junho.



As comemorações realizadas por

diferentes povos pagãos europeus

começaram a ser cristianizadas a

partir do momento em que o

Cristianismo se consolidou como

a principal região do continente

europeu. Assim, a festa

originalmente pagã foi

incorporada ao calendário festivo

do catolicismo.

Essa foi uma prática comum

da Igreja Católica. Para facilitar

a conversão dos diferentes

povos pagãos, fazia-se uma

aculturação das festividades,

adicionando-as ao calendário

católico e acrescentando nelas

elementos cristãos.



A cristianização da festa está

diretamente relacionada ao

estabelecimento de

comemorações de importantes

figuras do catolicismo,

exatamente na época da

passagem para o verão, entre as

quais se destacam:

Santo Antônio 

(homenageado dia 13 de 

junho)

São João (dia 24 de 

junho)

São Pedro (dia 29 de 

junho).

Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam 

novo significado.



A chegada da festa junina ao Brasil

O começo da festa junina ao Brasil

remonta ao século XVI. As festas

juninas eram tradições bastante

populares na Península Ibérica

(Portugal e Espanha) e, por isso,

foram trazidas para cá pelos

portugueses durante a colonização,

assim como muitas outras tradições.

Quando introduzida no

Brasil, a festa era conhecida

como festa joanina, em

referência a São João, mas,

ao longo dos anos, teve o

nome alterado para festa

junina, em referência ao mês

no qual ocorre, junho.



A chegada da festa junina ao Brasil

O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no

Nordeste, região que atualmente possui as maiores

festas. A maior festa junina do país acontece na cidade

de Campina Grande, localizada no estado da Paraíba.

A tradição das danças brasileiras de quadrilha tem

uma origem inusitada: os bailes franceses do século

XVIII, que contavam com grandes grupos formados

por casais.

O estilo de dança também chegou ao Brasil com os

colonizadores portugueses e, com sua popularidade

crescente, mais músicas e quadrilhas foram criadas nas

diversas regiões do país.



Tradições e costumes

A festa junina brasileira é um 

sucesso total e muito disso tem a 

ver com as tradições e os 

costumes da data.  Os 

principais símbolos das festas 

juninas que incluem:

PRÓXIMO SLIDE



1. Comidas de festa junina

Tradições e costumes

O milho é um alimento muito importante nessas

comemorações e, por isso, diversas comidas

típicas de festa junina levam esse ingrediente.

Os principais pratos típicos de festa junina são:

pipoca, paçoca, pé de moleque, canjica, cachorro-

quente, pamonha, curau, bolo de milho, arroz-

doce, pinhão, cuscuz e tapioca.

Já as bebidas mais tradicionais são: vinho quente

e quentão.



Tradições e costumes

2. Danças típicas da festa junina

Uma boa festa junina não pode

deixar de ter uma quadrilha e

outras danças típicas. As músicas

mais típicas são, geralmente, forró

e sertanejo, mas o grande

momento da festa em termos de

dança é a apresentação da

quadrilha, que é uma dança com

vários casais,

como nos bailes franceses,

que usam roupas

características e alegram o

ambiente, até mesmo porque

as letras das músicas de

quadrilha são repletas de

tiradas divertidas e

engraçadas.

Uma coreografia chamada de casamento caipira é feita em 

homenagem a Santo Antônio, o santo casamenteiro.



Tradições e costumes

3. Balões e fogueira na festa junina

Os balões são tradicionais, embora atualmente

existam restrições por questões de segurança.

Tradicionalmente, a soltura de balões indica o

início das comemorações.

A fogueira também faz parte do cenário da festa.

De origem pagã, ela simboliza a proteção contra

os maus espíritos.

A tradição foi mantida pelos católicos, que

dedicaram uma forma de fogueira diferente para

cada santo: a quadrada é de Santo Antônio; a

redonda de São João; e a triangular de São Pedro.



Tradições e costumes

4. Brincadeiras de festa junina

Brincadeiras como a cadeia, pau de

sebo, pescaria, correio-elegante,

saltar a fogueira, argola, entre

outros, não podem faltar. Estão

incluídas também as simpatias - que

acabam carregando um pouco do

tom de divertimento.



Tradições e costumes

5. Roupas de festa junina

As roupas tradicionais de festa junina

são tipicamente caipiras, com

vestimentas bem coloridas e de

estampa xadrez.

As mulheres usam vestidos coloridos

e tranças no cabelo. Já os homens

costumam usar camisa xadrez e

chapéu de palha. Ambos usam

maquiagem para imitar sardas (nas

mulheres) e bigodes (nos homens).



RESPONDA AS QUESTÕES DE ACORDO COM O MATERIAL APRESENTADO

Copie em uma folha, as perguntas com as respostas, escolha uma das alternativas como resposta correta e entregue 

ao seu monitor com: NOME INTEIRO – POLO DE SIMULTANEIDADE – EMPRESA – DIA DE SIMULTANEIDADE.

Esta Atividade irá validar a sua presença nos dias 16/06, ou 17/06 ou 18/06 – EVITE 

FALTAS/DESCONTOS.

1. Em qual mês é comemorado a festa junina?

a) Julho

b) Junho

c) Maio

d) Agosto

2. Em qual região do Brasil, a festa junina é mais comum?

a) Norte

b) Nordeste

c) Sul

d) Centro-oeste

3. Por qual povo a festa junina foi trazida ao Brasil?

a) Franceses

b) Portugueses

c) Holandeses

d) Alemães



4. Conforme a aula, a festa junina está relacionada com a passagem da primavera para o 

verão onde ocorre Solstício verão, no hemisfério _____________.

a) Sul

b) Norte

c) Oriental

d) Ocidental

5. Segundo a aula a festa junina obteve uma cristianização e estabeleceu comemorações de 

figuras do catolicismo. Que dia é comemorado o São Pedro?

a) 24 de junho

b) 13 de junho

c) 29 de junho

d) 23 de junho

6. Em qual século a festa junina teve inicio aqui no Brasil?

a) Século XV

b) Século XVI

c) Século XVII

d) Século XVIII

8. A festa junina também era conhecida como?

a) Festa julina

b) Festa julhina

c) Festa joanina

d) Festa joaninha



8. Em qual Estado do Brasil, ocorre a maior festa junina?

a) Ceará

b) Paraíba

c) Maranhão

d) Mato Grosso

9. A tradição das danças brasileiras de quadrilha tem uma origem do:

a) Baile espanhol

b) Baile português

c) Baile francês

d) Baile holandês

10. A coreografia chamada de casamento caipira é feita em homenagem a qual Santo?

a) São Pedro

b) São João

c) Santo Antônio

d) Santo Agostinho




