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MÊS DE JUNHO

Bem vindos ao nosso
ARRAIÁ

 As festas juninas têm sua origem

com os imigrantes portugueses
que trouxeram a devoção à Santo
Antônio, São João e São Pedro
para o Brasil.
 Comemorada na zona rural, as
festas dos santos juninos eram
motivo para as pessoas se
encontrarem, namorarem e, claro,
se divertirem!

 Com o êxodo rural, quem veio

para a cidade trouxe consigo
seus costumes e os festejos aos
santos continuaram.

 Celebradas no Brasil desde pelo

menos o século XVII, as Festas
Juninas constituem a segunda maior
comemoração realizada pelos
brasileiros, ficando atrás apenas
do Carnaval.

 De acordo com os

historiadores, a festa tem
origem no culto aos deuses
pagãos, mas sofreu influências
do catolicismo e hoje há forte
associação com os santos
católicos, como Santo Antônio,
São João e São Pedro.

SÍMBOLOS DAS FESTAS JUNINAS
 A FOGUEIRA

Representa a vida e a transformação.
Antigamente, acreditava-se que a luz do fogo espantaria os maus
espíritos que poderiam prejudicar a colheita.
Desta maneira, é costume acender uma fogueira em frente à casa,
na véspera do dia de São João, a fim de afugentar seres
sobrenaturais que podem prejudicar a família.

 Durante a festa, a fogueira é acesa e muitos aproveitam

para saltar suas chamas.
 Essa tradição é para mostrar a bravura dos que estão sozinhos ou
acompanhados, representando a união frente aos perigos.
 A fogueira também está associada à São João porque uma lenda
conta que Santa Isabel teria avisado Maria que precisava de ajuda
no parto, acendendo uma fogueira.

 PULA FOGUEIRA IAIÁ
 PULA FOGUEIRA IOIÔ
 CUIDADO PARA NÃO SE QUEIMAR

 OLHA QUE A FOGUEIRA JÁ

QUEIMOU O MEU AMOR

As bandeiras simbolizam a
espiritualidade e a proteção.
Sua origem está nas bandeiras
onde eram impressas as
imagens dos santos .
No budismo, que os portugueses
entraram em contato durante as
grandes navegações, é costume
imprimir orações em
pequenos tecidos coloridos, para
Que o vento leve as palavras das preces.

BANDEIRAS

A simbologia do balão
Atualmente, soltar balões
está proibido e é considerado
crime pelo risco de incêndio
 tem um caráter prático, pois é possível que
que representa.
o costume de soltar balões fosse um meio Embora a prática seja ilegal, o
de comunicação entre as aldeias para
tradicional símbolo junino foi
avisar que o festejo havia começado.
readaptado e agora é usado
 No entanto, seu significado espiritual,
como lanterna para iluminar.
remete à comunicação com o divino, pois
o balão vai da terra ao céu. Algumas pessoas,
inclusive, costumam tocar os balões e fazer
pedidos para que eles os levem aos céus.

QUADRILHA

 Dançar a quadrilha é o momento alto da festa, pois o baile representa

a alegria e a vontade de viver.
 Também era a única oportunidade que os casais tinham de se aproximar e,
por isso, a constante troca de pares, a fim de conhecer um possível
parceiro(a) para o matrimônio.
 O costume de dançar quadrilha vem da corte francesa e das festas
populares, onde era comum dançar em pares e em grandes rodas.

COMIDAS
 As comidas simbolizam a fartura, o fim do trabalho no campo, a vida em si

mesma.
 O milho é o grão mais comum de ser encontrado pois a festa junina coincide
com a colheita da espiga.
 O próprio cereal é símbolo de abundância por sua capacidade de frutificar e
fornecer centos de grãos de apenas um que foi plantado.
 Como seria muito difícil escolher apenas uma comida típica na festa junina, é
melhor optar como símbolo aquelas que são feitas de milho que é servido
cozido ou assado, e também em forma de bolo, canjica, mungunzá ou pamonha.

Superstições e crendices
 Luís da Câmara Cascudo e vários

outros estudiosos do folclore
registraram essas tradições, que
vêm sendo transmitidas há muitas
gerações, contribuindo para a
preservação da cultura popular
brasileira. Confiram algumas
dessas superstições:

Colocar sob o travesseiro uma flor
bem viçosa. Se na manhã seguinte
ela ainda estiver bonita você se
casará em breve;

Prender uma fita qualquer no

travesseiro e fazer uma oração. Se no
dia seguinte a fita estiver solta será
noivado certo;
 Colocar em cada ponta do lençol o
nome de uma pessoa querida e dar
um nó frouxo em cada um deles. No
dia seguinte, o nó que estiver
desmanchado indicará o nome do
seu marido ou esposa;

 Colocar um pouco de clara de ovo em

um copo com água. Se no dia seguinte
aparecer um desenho semelhante a
uma igreja indica casamento, se for
parecido com um navio, haverá uma
Plantar três dentes de alho, três
próxima viagem, etc.
dias antes do São João. O número
de cabeças de alho que brotarem
será a quantidade de anos que
faltam para o casamento. Se
nenhuma brotar, a pessoa não se
casará;

ALGUÉM OFERECE PARA...

E AGORA VAMOS BINGAR ?
3 rodadas cartela cheia
Pegue sua cartela com 8 (oito)
palavras escolhidas das que serão
cantadas.

FESTA JUNINA

As palavras do jogo são:










BALÃO
FOGUEIRA
SÃO JOÃO
PAU DE SEBO
QUADRILHA
CASAMENTO
BANDEIRINHA
MILHO
PIPOCA

• BOLO DE FUBÁ
• ARRAIÁ
• QUENTÃO
• CHAPEU
• SANTO ANTONIO
• SÃO PEDRO
• CANJICA
• SANFONA
• PRENDA

Terminando...
gestão
2021/2022

SAÚDE E PAZ PARA
TODOS!

olga.arantes @uol.com.br

