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Salvador da Bahia 
Leitura: atividades 
 
 
A festa é do povo 
 
 
1. Com base na leitura do texto, escreva Certo (C) ou Errado (E) para as 
afirmações a seguir. 
 

A) O casamento na roça faz parte dos festejos juninos e antigamente era 
considerado um sacramento, já que em muitos locais isolados do país 
não havia sacerdotes o tempo todo para oficializar as uniões. (   ) 

B) As fogueiras foram proibidas nas áreas urbanas porque, além de 
causarem problemas respiratórios, são também um fator de 
desmatamento, já que muitas vezes são construídas com madeira obtida 
de forma ilegal. (   ) 

C) Um ritual semelhante ao batismo católico ocorre nos festejos, com a 
presença inclusive de uma madrinha e de um padre; a única diferença é 
que ocorre sob as bênçãos do fogo, e não da água. (   ) 

D) Enquanto em Campina Grande se comemora a festa de São João com o 
fogo, no Pantanal sul-matogrossense o símbolo é a água. (   ) 

E) A festa junina é uma celebração católica em homenagem à fertilidade da 
terra. (   ) 

 
 
2. Explique com suas palavras o que é sincretismo e  por que o texto afirma 
que os festejos de São João misturam o sagrado e o profano. 
  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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3. Quem é Xangô e qual a relação entre ele e São Jo ão? Explique com suas 
palavras o ritual chamado ajerê . 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
4. O que é o tradicional banho de São João, realiza do no Pantanal sul-
matogrossense?   
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
5. O texto apresenta duas versões para o simbolismo  da água nas lendas 
em torno de São João. Quais são elas? 
  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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6. O texto fala sobre as diversas formas em que a f esta de São João é 
celebrada em diferentes partes do Brasil. Com base na sua leitura, 
compare as festas de Campina Grande e do Pantanal s ul-matogrossense, 
indicando suas semelhanças e diferenças.  
 

Campina Grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantanal sul-matogrossense  
 
 
 

 
 
 
7. A que gênero textual se refere essa leitura (crô nica, poesia, reportagem, 
informe publicitário, artigo etc.)? Quais são as ca racterísticas desta forma 
de discurso? 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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8. O texto apresenta o depoimento de quatro pesquis adores e um bispo a 
respeito dos festejos de São João. Nos espaços abai xo, escreva com suas 
próprias palavras o que os entrevistados disseram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
     Muniz Sodré, professor da UFRJ 
      e diretor da Biblioteca Nacional 
 

João Carlos de Souza, professor da    
Univ. Federal de Grande Dourados 

 
 
 
 
 
 
  
                      
                          
                           
 
 
 Flávio Carreiro de Santana, professor 
 da Universidade Estadual da Paraíba        

     Dom Jaime Vieira Rocha,  
            bispo de Campina Grande  
           
 
 
`````````````````` 
 
      
       Valdir Morigi, especialista  

da UFRGS 
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9. Por que, no Pantanal, São João é considerado um santo casamenteiro 
“mais eficaz” do que Santo Antônio? 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
10. Escreva um resumo do texto, utilizando suas pró prias palavras. 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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11. Quais são os tópicos de gramática mais recorren tes no texto? Para 
identificarmos em que contexto eles estão, copie no  espaço abaixo 
algumas frases em que eles aparecem. 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
12. Preencha as lacunas utilizando os termos do qua dro a seguir. Atenção 
com a concordância verbal e a nominal.  
 

Texto 1  

transe 
profano 

orixá 
sincretismo 
candomblé  

Xangô 

Texto 2  

buscapé 
entregar os pontos 
espírito esportivo 

guarani 
potiguar 

torcer o nariz 

Texto 3  

bolo 
canjica 
iguaria 

 

 
 
Texto 1  
 
O _____________  da transformação, conhecido também como a entidade do 

elemento fogo, é _____________. No _____________, culto de origem africana, 

há festa em homenagem a ele, e dentre os rituais que os participantes praticam, 

está aquele em que as pessoas caminham descalças sobre a fogueira, e outro 

em que entram em _____________ e dançam com uma panela cheia de brasa 

sobre a cabeça. O processo de _____________  permitiu uma mistura entre 

tradições de diversas origens religiosas, bem como uma mescla entre o sagrado 

e o _____________. Por isso, o 23 de junho é dia de comemoração não só para 

São João, mas também para Xangô. 
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Texto 2  
 
- Essa festa junina está boa, não está? 

- Está sim, é a primeira vez que eu venho aqui e estou adorando! 

- De onde você é?  

- Eu vim do Rio Grande do Norte, sou _____________. 

- Você já participou de uma guerra de _____________? 

- Eu não! Como é isso? 

- Bem, você joga esse fogo de artíficio no chão, e corre pra ele não te acertar. A 

gente monta umas equipes e disputa uns com os outros. Só que tem que correr 

bastante. Cansa muito, mas a gente não pode __________________________! 

- Ai, mas não é perigoso? 

- Que nada! Todo mundo aqui tem __________________________, sabe 

competir com lealdade, então ninguém sai machucado! 

- Não gostei muito dessa guerra, não! 

- Ei, não precisa __________________________. Você vai achar legal! 

- Ainda assim... prefiro dançar o cururu, aquela dança que teve origem com os 

índios _____________. 

-  Bem, então tá! Boa festa junina pra você! 

- Obrigada, pra você também. Aproveite! 

 
 
Texto 3  
 
Toda festa junina que se preze possui uma grande variedade de barraquinhas 

onde são vendidos diferentes tipos de doce. A _____________, feita com milho 

ralado e leite, é um dos doces favoritos de quem vai a estas festas. De tão 

saborosa, é até considerada uma _____________. É possível também saborear 

vários tipos diferentes de _____________: chocolate, coco, laranja, fubá... Com 

certeza, comer bem também faz parte dos festejos! 
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13. Escreva o significado de novas palavras e expre ssões que você 
aprendeu com esta leitura e que não estão no Glossá rio. 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
14. Escreva aqui suas dúvidas sobre o texto ou sobr e algo que você não 
entendeu, para discutirmos em sala de aula. 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
15. Identifique quais são os elementos da cultura b rasileira que estão 
presentes neste texto. 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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16. Qual a sua opinião sobre o texto? Essa leitura remeteu a alguma 
experiência pessoal que você já teve? 
  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
Redação 
 
17. Nesta leitura, você aprendeu como, através do s incretismo, algumas 
tradições de diferentes culturas (tais como danças,  músicas, festividades, 
rituais) podem ser incorporadas e também modificada s. Faça uma 
pesquisa e escreva sobre alguma tradição de sua cul tura que também 
surgiu por meio do sincretismo.  


