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Salvador da Bahia 
Leitura: atividades 
 
RESPOSTAS 
 
A festa é do povo 
 
 
1.  

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. ( C ) 

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 ) 

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. ( E ) 

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

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

 
2.  

Sincretismo é a mistura de duas ou mais culturas dentro de um mesmo 

sistema. O texto afirma que os festejos de São João misturam o sagrado e o 

profano porque mesclam elementos tradicionais da Igreja, tais como a figura 

do santo, com rituais pagãos, tais como a queima da fogueira em 

homenagem à fertilidade da terra. Ao mesmo tempo, aborda a dupla 

simbologia da fogueira, que já foi sinônimo de licenciosidade e de 

purificação. 

 
3.  

Dizer que Xangô é equivalente a São João significa dizer que esse orixá 

possui a mesma representatividade para o candomblé quanto a desse santo 

para a religião católica. O ritual ajerê consiste numa homenagem a Xangô na 

qual alguns adeptos do candomblé reúnem-se no terreiro e, em transe, 
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dançam numa roda equilibrando sobre a cabeça uma panela cheia de óleo 

fervente ou de brasa.  

 
4.  

O banho de São João é uma tradição que consiste em banhar as imagens do 

santo nas águas do rio, em homenagem a ele. 

 
5.  

A primeira versão seria aquela para relembrar o momento em que o santo foi 

lançado ao rio Jordão pelos discípulos de Jesus após ter sido decapitado; o 

corpo dele permaneceu íntegro mesmo após ter sido lançado a uma fogueira. 

A segunda versão seria a de que as pessoas tentavam apagar a fogueira 

jogando água, mas a fogueira ficava ainda maior. 

 
6.  
 

Campina Grande 
 

Considerado o “Maior São João do 

Mundo”, com um público participante 

da ordem de dois milhões de pessoas. 

O símbolo da festa é a fogueira. 

Dançam-se quadrilha e forró. 

 

Pantanal sul-matogrossense  
 
A região pantaneira acompanha o 

ritmo das cheias e das vazantes, e por 

isso a simbologia da festa é a água. 

Realizam-se os banhos de São João. 

Dança-se o cururu, de origem 

indígena. 

 
 
7.  

O gênero dessa leitura é a reportagem, pois nesse texto jornalístico podemos 

identificar uma série de fatos e informações, numa linguagem mais formal, 

além de depoimentos dos entrevistados, bem como o uso de aspas para 

citação dos depoimentos e a apresentação de diferentes pontos de vista. 

 
8. 

Resposta pessoal 
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9.  
São João é considerado um santo casamenteiro “mais eficaz” do que Santo 

Antônio no Pantanal porque. em virtude das festividades realizadas na 

região, havia maior socialização entre os participantes e, assim, maior 

probabilidade para se encontrar um parceiro.  

 
10.  

A festa de São João em Campina Grande é uma síntese da mistura entre o 

sagrado e o profano, e demonstra a incorporação de diferentes referências 

dentro da miscigenada cultura brasileira. A festa de São João é celebrada de 

diversas maneiras, dependendo da região do país. No Pantanal, por 

exemplo, dá-se mais ênfase à água do que ao fogo como símbolo da festa, 

ambos usados como símbolo da purificação, representando a renovação e a 

regeneração. Há celebração distinta também entre os adeptos do 

candomblé, que fazem festa a Xangô, o orixá da transformação.  Os festejos 

juninos são momento também para a realização de diferentes simpatias, com 

os mais diversos intuitos, inclusive arrumar um parceiro. É nas festas 

também que se celebram os tradicionais casamentos na roça, os quais hoje 

em dia são só de brincadeira; antigamente eram realizados de forma séria. O 

texto enfatiza a mistura entre os elementos de diversas culturas para dar 

uma característica própria aos festejos de São João, e reforça que as 

tradições culturais estão sempre em um processo dinâmico.  

 
11.  

Resposta pessoal 

 
12.  
 
Texto 1  
 
O orixá  da transformação, conhecido também como a entidade do elemento 

fogo, é Xangô. No candomblé, 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 
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entram em transe e dançam com uma panela cheia de brasa sobre a cabeça. O 

processo de sincretismo permitiu uma mistura entre tradições de diversas 

origens religiosas, bem como uma mescla entre o sagrado e o profano. Por isso, 

o 23 de junho é dia de comemoração não só para São João, mas também para 

Xangô. 

 
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 potiguar. 

- Você já participou de uma guerra de buscapé? 

- 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 entregar os pontos! 

- Ai, mas não é perigoso? 

- Que nada! Todo mundo aqui tem espírito esportivo, sabe competir com 

lealdade, então ninguém sai machucado! 

- Não gostei muito dessa guerra, não! 

- Ei, não precisa torcer o nariz. Você vai achar legal! 

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

índios guarani. 

-  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 canjica, feita com milho ralado e 

leite, é um dos doces favoritos de quem vai a estas festas. De tão saborosa, é 
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até considerada uma iguaria. É possível também saborear vários tipos diferentes 

de bolo: chocolate, coco, laranja, fubá... Com certeza, comer bem também faz 

parte dos festejos! 

 
 
13.  

Resposta pessoal 

 
14.  

Resposta pessoal 

 
15.  

Resposta pessoal 

 
16.  

Resposta pessoal 

 
 
Redação 
 
17.  

Resposta pessoal 

 


