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DANÇA POPULAR E ENSINO DE ARTE 
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RESUMO: 
 

Este artigo expõe uma pesquisa de pós-doutorado no campo da cultura popular em sua vertente 
de festejos e danças tradicionais, buscando ampliar o universo de compreensão das danças 
populares e contribuir para o ensino escolar de arte. Aprofundamos estudos sobre as 
manifestações tradicionais de danças e festejos brasileiros, em suas possíveis articulações com 
festejos e danças populares portuguesas. Considerando que a legislação educacional brasileira 
recomenda ao ensino de arte uma maior atenção às expressões regionais, visamos sistematizar 
modos se expressão artístico-tradicional, ainda praticada, no Brasil e em Portugal. 
Desenvolvemos uma estratégia de pesquisa comparada sobre as manifestações populares, em 
especial as danças, presentes em ambos os países. Com a colaboração do Instituto de 
Investigação em Arte, Design e Sociedade e do Núcleo Etnográfico da Universidade do Porto e 
ônus CAPES, recebemos orientação teórica e metodológica para o entendimento histórico e 
antropológico das práticas festivas e de danças populares portuguesas. Os estudos realizados 
ancoraram-se em autores, como: Mikhail Bakhtin, que contribuiu estabelecer relações importantes 
entre as festas tradicionais e a Cultura Popular; Henry Giroux, ao abordar a Cultura Popular e 
Pedagogia Crítica: a vida cotidiana como base para o conhecimento curricular; Michael Aple, em 
sua perspectiva da Política Cultural e Educação, dentre outros. Sistematizamos esta investigação 
para que ela chegue ao professor como indicação de novas abordagens, para a valorização das 
danças populares, como elemento de formação social, no campo das artes no âmbito das 
comunidades escolares. 
Palavras Chave – Dança; Arte; Educação; Cultura Popular. 
 
 

FOLK DANCE AND ART EDUCATION 
 
 

ABSTRACT: 
 

This article discusses the integration of traditional holidays in art education, highlighting theoretical- 
methodological aspects of the postdoctoral trying articulate the cultural practices popular interfaces 
found in Fortaleza-BR and Porto-PT, in order that, by identifying similar traits, contributes to 
support the understanding of their cultural matrices, mutual influences and the discovery of a 
dialectical and historical contact, phenomenon that is full of contradictions and subject to 
transformations of the time in which it is inserted. As a form of empirical analysis visualized the 
joaninas holiday inside the perspective to understand them in the context of manifestations of 
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popular culture more relevant in the cities of Porto and Fortaleza articulating it to the context of the 
art education in elementary school. As a result of the profile found in the said traditional popular 
holidays makes a reflection about the concept of cutural identity supporting by altores as: HALL, 
WOODWARD, BOAS, SILVA, ORTIS, and others. We believe that the process of the reformulation 
of the Pedagogy and Undergraduate Courses in general, due to the new teachers training 
guidelines, offers a great opportunity of training in its totality, as we can see, that allows a more 
consistent cultural politics to the teachers training. 
Key words - Dance; Art; Education; Popular Culture. 
 
 
Introdução 
 

A pesquisa aqui apresentada aborda o ensino de arte, voltado ao conhecimento da 

cultura tradicional e popular, especialmente das danças, festas e tradições, objetivando 

estabelecer a identificação e o fortalecimento dos valores regionais, articulando-os ao 

saber escolar de artes. Fundamenta-se, no Brasil, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira. A Lei nº 12.287, de 13 de julho 2010, altera a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também 

no tocante ao ensino da arte. A partir de julho de 2010, o parágrafo 2º do art. 26 da LDB 

9394/96, que já estabelecia o ensino da arte como componente curricular obrigatório nos 

diversos níveis da Educação Básica, passa a destacar também a presença das 

expressões regionais. Podemos ver abaixo, como ficou expresso o novo texto da lei: 
§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 

componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 
Considerando que na própria legislação educacional brasileira o ensino das artes 

deve dedicar especial atenção às expressões regionais, o presente estudo pretendeu 

fazer uma análise comparativa dos conteúdos relativos ao ensino das artes, em suas 

vertentes tradicional e popular, na escola básica brasileira e portuguesa e dar a conhecer 
como estes conteúdos são, pedagogicamente, trabalhados em sala de aula na educação 

fundamental lusitana e brasileira; ou seja, nossa questão primeira pode ser assim 

formulada: a dança popular é parte dos Currículos e Programas de Arte na Educação 

Básica em Portugal e no Brasil? 

Assim sendo, tomamos Fortaleza-Ce (Brasil) e Porto (Portugal), como pontos 

geográficos estratégicos para um apanhado de danças e festejos populares capazes de 

inspirar o ambiente escolar para a vivência artístico-cultural, criativa e investigadora. Ou 

seja, procedemos um inventário de manifestações populares festivas e tradicionais 

localizadas nestas cidades, com vistas a desenvolver um estudo sobre como a escola 

interage com a vida cultural da comunidade escolar, por meio da manifestação de festejos 

populares procurando orientar uma prática pedagógica de ensino de arte, mais rica e 

significativa, nas séries iniciais. 
 

A pesquisa realizou-se através de um estágio de pós-doutorado na Universidade 

do Porto, situado no Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, com o apoio 

institucional e financairo da CAPES. A primeira iniciativa que tomamos, chegada à cidade 

do Porto, foi consultar a Direção Geral dos Programas Curriculares da Educação Básica 

e, o site do Ministério da Educação de Portugal. No que se refere à Educação Artística 

designada para o 1º Ciclo de Expressão e Educação temos que em seu programa de 

ensino, com relação a experiências de aprendizagem, é indispensável o conhecimento do 

patrimônio artístico nacional, conforme se lê a seguir: 



 

2612 
 

 

Promover a valorização do patrimônio artístico cultural nacional, regional e 

local de uma forma ativa e interventiva. Contemplar trabalhos de 
investigação que pressuponham recolha, registro, exploração e avaliação 
de dados e, sempre que possível, visitas de estudo. 
(metasdeaprendizagem.dge.mec.pt) 
 

Dessa maneira, concluímos que as expressões locais resultantes da imaginação 

criadora do homem que vive num determinado contexto sociocultural e geográfico, em 
Portugal, como no Brasil, constituem-se em objeto do conhecimento escolar, mormente 

quando se trata de Educação Artística. Considera-se, como no Brasil, função da escola a 

preservação e o desenvolvimento da cultura viva de cada localidade. Assim, foram 

introduzidas no programa de Educação Visuais em Portugal a partir de 1974 (...) 

orientações para o trabalho docente, correspondentes a objetivos definidos de pesquisa, 
identificação e integração escolar das realizações culturais de raiz popular das várias 

regiões do país. (1979, p.20) 
Constatamos, assim, que o desafio, aqui enfrentado, de fazer da escola um local 

onde se promova uma cultura atuante, que seja a expressão viva de uma interligação 

criadora com o ambiente onde está inserida (1979, p. 28), é encarado de modo imperativo 

não só em Portugal, mas em toda a Europa. 
Localizamos, na Rede de Informação sobre Educação na Europa de 2009, a 

publicação de documento relativo à Educação Artística e Cultural nas Escolas da Europa 

no qual se refere ao valor do patrimônio cultural para o desenvolvimento social e a 

promoção da identidade cultural como forma de incentivo ao diálogo intercultural, numa 

abordagem da gestão da diversidade cultural. Para tal fim, foi constituído um grupo de 

trabalho dedicado à promoção de sinergias entre a cultura e a educação com a finalidade 

de promover a competência-chave para a sensibilidade e expressão cultural. Veja-se o 

que trancrevemos a seguir: 
Em 2005, o Conselho da Europa criou uma Convenção-Quadro sobre o 

Valor do Patrimônio Cultural para o Desenvolvimento da Sociedade 
(Conselho da Europa, 2005), que identificou a necessidade de os países 
europeus preservarem os recursos culturais, promoverem a identidade 
cultural, respeitarem a diversidade e incentivarem o diálogo intercultural. O 
artigo 13.º da Convenção-Quadro reconheceu o lugar importante do 
patrimônio cultural na educação artística, mas também recomendou o 
desenvolvimento de ligações entre cursos de diferentes áreas de estudo. 
Em 2008, o Conselho publicou um Livro Branco sobre o Diálogo 
Intercultural (Conselho da Europa, 2008), que apresentava uma 
abordagem intercultural da gestão da diversidade cultural. (2009, p.7) 
 
 

A investigação sobre as práticas populares das danças tradicionais é uma tentativa 

de sistematizar um conjunto de ações das comunidades já assinaladas - Porto em 

Portugal, e Fortaleza, no Brasil - em torno de danças populares e tradições coletivas, 
atividades artístico-culturais que compõem hábitos, articulação que se dá no plano 

subjetivo e comunitário das relações sociais em que a escola está inserida. 
A pesquisa pautou-se na perspectiva comparada, uma vez que aprofundamos o 

conhecimento das manifestações dos festejos populares, mais especificamente festas 

tradicionais portuguesas e suas interfaces com as tradições luso-brasileiras e o ensino de 

artes, mapeando o conteúdo dessa herança cultural, inscrita no calendário de festejos e 

tradições religiosas e/ou profanas. 
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A partir deste levantamento podemos dispor de um inventário capaz de nos auxiliar 
na concepção de uma estratégia pedagógica que estimule uma atividade escolar 
orientada ao resgate cultural, acreditando que esta se mostra essencial para a formação 

dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental, uma vez que o conjunto de 
valores e costumes que as crianças carregarão por toda a vida é moldado por meio de 

atividades artísticas vivenciadas na infância e, portanto, em parte, na escola. Nesse 

sentido, o educador deve estar preparado para a pesquisa em sua formação, na 

perspectiva de conhecer o repertório cultural da comunidade da qual faz parte; partindo 

daí, poderá ampliar esse universo e elaborar saberes que entrem como elementos 

importantes na formação do caráter, dos valores e da criatividade dos educandos. 
Podemos dizer que, hoje, os festejos populares e tradicionais sofrem, por vezes, 

uma grande padronização e descaracterização. Acreditamos que a escola tem grande 

possibilidade de desenvolver, através da valorização de atividades populares ou que 

tenham o caráter de festejos tradicionais, um elemento fortalecedor de saberes que os 

professores podem elaborar e sugerir, através de atividades para o desenvolvimento 

contextualizado da criatividade infantil, favorecendo a que as crianças sejam estimuladas 

ao desenvolvimento da sensibilidade, para uma compreensão vivencial da cultura popular, 
e o professorado aprimore a sua reflexão teórica e visão cultural quanto ao valor, mais 

especificamente, de festejos tradicionais, possibilitando às crianças uma aprendizagem 

culturalmente mais contextualizada. 
Pensando em toda a dimensão humana do ensino da arte e buscando nos guiar 

por um paradigma educacional que alie sensibilidade, afetividade e pertença cultural, 
caminharemos em direção às manifestações populares como elemento mediador da 

aprendizagem em artes. Acreditamos ser a escola o canal dessa busca, dessas vivências 

tão importantes ao desenvolvimento humano, especialmente, quando a nossa época a 

coloca em situação de crise, assim o trabalho de recolha de práticas comunitárias, pode 

desempenhar um papel que para AMIGUINHO (...)vai para além do mero aproveitamento 

pedagógico de um recurso local, para estabelecer uma finalidade de maior compromisso 

com a intervenção local, ou seja, a de procurar construir, por essa via para o retornar de 

uma vida comunitária com sentido,(2002, P.121) elemento que parece libertar a escola 

para que desenvolva uma função mais socializante junto aos seus alunos. 
Propomos, assim que a arte-educação deva ser trabalhada em contexto escolar, 

com o propósito de dar sentido às experiências estéticas de professores e alunos, 
ampliando suas percepções quanto à riqueza cultural das manifestações artístico- 

populares nacionais, no Brasil e em Portugal; ou seja, verificar se faz sentido a 

recorrência às artes tradicionais num projeto formativo que, ao identificar o tempo 

destinado a este conteúdo de caráter tradicional nos currículos escolares nos dois países 

e a forma como é ensinado, fomente a interação de saberes e práticas para um ensino de 

artes mais criativo e enriquecedor à formação de professores e alunos. 
Outro aspecto de grande relevância para a escolha da temática,- danças e festejos 

populares no ensino de arte-, para a realização da presente pesquisa deveu-se à crença 

de que as festas ao revestirem-se de padrões multiformes das linguagens artísticas 

tornam-se portadoras de uma rica pluralidade cultural. 
 

Compreendemos que as expressões culturais festivas locais, ao mesmo tempo que 

identificam e dão sentido ao particular, projetam-se e articulam-se ao universal, desde que 
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captemos seus aspectos em comum e suas diversidades. Existe, assim, nesta variedade 

de manifestações, características estético-funcionais não só de identidade local 
(nacional), mas representativo do envolvimento social, bem como da dimensão dialógica 

que confere à arte a função de práxis que a mesma significa. Ou, usando das palavras de 

Helder Pacheco, em Arte e Tradições em Barcelos: Um dos fatores salientes nas artes 
populares é o da concepção estética como uma função socialmente actuante,- os objetos 

intervêm na vida quotidiana das pessoas. (1979, p. 18) 

Consideramos que, situada histórica e socialmente, a arte popular constitui-se, 
evidentemente, numa perspectiva universal pela ação transformadora que a mesma 

desempenha, não só por seu aspecto formal, mas na medida em que exprime a 

manifestação cultural da classe trabalhadora afirmando-se como consciência de classe e 

sua condição de produtora de cultura e possibilidade de intervenção criativa no real. 
Desta maneira, a cultura popular exprime-se como uma arte viva porque é 

essencialmente simbólica e funcional já que serve ao homem que a produz. 
Procuramos, com esta investigação, ao questionar o modelo hegemônico de 

prática escolar constituída como locus de acesso ao saber erudito, reafirmar, com Paulo 

Freire, que o saber escolar não pode prescindir do universo cultural do educando e, ao 

mesmo tempo, afirmar a pertinência artística da dança popular, reconhecendo sua 

singularidade e validade no ambiente educacional. 
Nossa experiência nos leva a afirmar que a classificação dos saberes escolares 

tem privilegiado historicamente uma procedência étnica. A cultura considerada digna de 

ser trabalhada na escola como fundamental é de origem erudita, oriunda do colonizador, 
uma vez que os saberes de origem nativa ou africana não receberam, historicamente, o 

reconhecimento como cultura em solo brasileiro. Para FLEURI...Nesse contexto, o modelo 

educacional instituído, ao adotar a cultura eurocêntrica, exclui as demais culturas dos 

processos oficiais de ensino. (2001, p.15) 
Do ponto de vista da natureza do caráter acadêmico desse trabalho, interessa-nos 

uma argumentação que se fortaleça na vertente dos estudos culturais. Os estudos 

realizados ancoram-se em autores, como: Mikhail Bakhtin, que contribuiu para 

estabelecer relações importantes entre as festas tradicionais e a Cultura Popular; 
Huizinga, que acendeu a chama do espírito lúdico e estético na educação, pois seríamos, 
na essência, Homo Ludens (Homem que brinca). Henry Giroux, ao abordar a Cultura 

Popular e Pedagogia Crítica: a vida cotidiana como base para o conhecimento curricular; 
Michael Aple, em sua perspectiva da Política Cultural e Educação. Como resultado do 

perfil encontrado nas festas populares tradicionais fizemos ainda uma reflexão sobre o 

conceito de identidade cultural apoiando-nos em autores como Hall, Woodward, Silva, 
Boas, Ortiz, dentre outros. 

O acesso ao exercício da cultura popular, acreditamos, produz não só um 

autoconhecimento necessário ao processo de conscientização que a escola deve 

promover, mas, saindo da exclusividade de padrões culturais estandartizados e ditados 

pela mídia e pela indústria cultural, uma reflexão e a possível superação da passividade 

em que muitas vezes encontramo-nos submersos por imposições político-culturais 

alienantes. 
Neste sentido, a atual pesquisa, justifica-se pela defesa de que a manutenção e o 

revigoramento de formas culturais tradicionais, que são legítimas no ambiente escolar, 
não só cumprem a função de salvaguardar o patrimônio imaterial de um povo, mas 

também criam os elementos identitários das gerações atuais, sem romper com os elos 

que nos fazem   
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Com Helder Pacheco, em Tradições Populares do Porto: ... defendemos, sobretudo, 
que o reencontro vital com a herança popular significa a subversão necessária à 

passividade criativa em que mergulhamos. (1985, p.14) 
A discussão que apresentamos se nos impôs quando defrontamos com a reflexão 

resultante da pesquisa de campo, realizada ao abordarmos a questão da cultura e da 

dança popular e sua inserção no ensino fundamental. Tal problemática tem se mostrado 

assente na proposição metodológica que toma as práticas culturais de populações que se 

situam em realidade histórica e social, nas quais o popular e o tradicional são negados em 

seu valor de conhecimento acadêmico e escolar, buscando reconhecer-lhes, então, o 

estatuto de saber pertinente aos fundamentos de um ensino escolar de arte, rico em 

possibilidades múltiplas, um caldeirão de sentidos e significados culturais. 
 
 

Desenvolvimento 
 
 

Compreendemos que mesmo ao identificar uma mesma matriz cultural, bem como as 

influências recíprocas e o contato histórico entre Portugal e Brasil nossa reflexão deve-se 

pautar por uma fundamentação histórica e dialética pela qual todo fenômeno está sujeito 

a contradições e transformações próprias do tempo histórico no qual está inserido. 
Valemo-nos da convicção de que a ação do sujeito é fruto em grande parte das 

aprendizagens do meio no qual está imerso, e dos quais a própria escola é parte 

integrante, e por meio de suas atividades influencia o modo de ser e pensar do educando. 
Ecoamos BOAS para reforçar a ideia de que, (...) o método que estamos tentando 

desenvolver baseia-se num estudo das mudanças dinâmicas da sociedade que podem 

ser observadas no tempo presente ( 2004, p. 47). 
É flagrante, então, que este não se restringe a um estudo comparativo, mas 

compõe-se também, de um estudo etnológico que colocará à disposição um material 
descritivo e analítico das formas culturais festivas, que deitam raízes em um passado 

remoto e que, ainda hoje, se constituem em práticas culturais vivenciadas e 

transformadas com a reação dos indivíduos à cultura na qual vivem e às influências das 

mesmas sobre a sociedade e a educação da sensibilidade. 
Aqui, preocupa-nos não a cultura popular tradicional como um receituário para 

práticas pedagógicas bem intencionadas, mas reconhecer as manifestações festivas, 
como rituais que acompanham a humanidade desde a mais remota antiguidade, incluídas 

como parte indispensável à formação sensível e humanística de nossos estudantes. 
Lançar mão dos variados recursos metodológicos de pesquisa qualitativa tornou- 

se, um imperativo, digamos, categórico. Voltamos nosso olhar para percursos traçados na 

antropologia com a metodologia etnológica, de onde pensamos em organizar uma recolha 

de práticas das festas populares de Fortaleza e do Porto e, para tal, nos utilizamos de 

meios variados como a fotografia, a filmagem e a visita a espaços onde tais 

manifestações se fazem presentes e ao lugar privilegiado da educação (a escola) onde a 

festa revelou-se ainda ausente ou distante, até a recursos do método biográfico, quando 

ao entrevistar o professor procuramos identificar as ligações que o mesmo estabelece 

entre suas próprias vivências culturais e aquelas que realiza em sua prática docente.
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Ficaria ao leitor, com certeza, uma dúvida sobre os possíveis choques que a 

utilização de metodologias distintas poderia causar ao resultado desta pesquisa, 
indagação a qual nos antecipamos em responder afirmando que tal embaraço foi 
superado na medida em que as metodologias empregadas confluem, ao conceberem uma 

perspectiva de pesquisa social que não encarcera o objeto de conhecimento nos grandes 

acontecimentos, na história das elites mas para FERRAROTTI, (...) também a história 

enquanto memória coletiva do quotidiano (...) (2013, p. 41) 

Dessa maneira, as análises aqui foram elaboradas graças a uma grande variedade 

de instrumentos de coleta de dados, sejam eles oriundos do acesso primário como nas 

entrevistas, que exigem do pesquisador o cuidado de manter a máxima isenção, 
motivando o entrevistado à participação sem, contudo, influenciar nas suas colocações, 
ou utilizando materiais secundários como recortes de jornal, como reportagens 

pertinentes ao tema com o qual se estabelece um diálogo com outros interlocutores. 
Ao falarmos em método de pesquisa é importante dizer que mesmo buscando 

fundamento em metodologias distintas de investigação dos fenômenos, tais metodologias 

têm uma mesma concepção teórica: histórico-crítica e dialética, vendo o sujeito como 

resultado das relações socioeconômicas e culturais das quais participa cotidianamente, 
mas entendemos que, ao mesmo tempo em que sofre a ação da história, através do 

processo de conscientização, deve procurar entender suas causas, desvelando as 

relações e conexões causais que as fazem ser assim hoje, e reconhecer as possibilidades 

de transformação destas mesmas relações em suas causas e efeitos. 
Portanto, inicialmente, agruparemos situações sobre a mesma denominação, 

“festejos populares”, nas duas comunidades pesquisadas, a fim de apresentar ao leitor 
um conjunto de fatos sociais capazes de identificar ou distinguir este fenômeno, enquanto 

processo de formação da sensibilidade e da sociabilidade em cenários educativos. 
Só após a descrição de festejos populares em Fortaleza e no Porto é que 

trataremos de categorias de análises nas quais ambas as situações se identificam ou não, 
para, na sequência, projetar possíveis viabilidades destas festividades em contextos 

educativos nos quais as mesmas possam contribuir de maneira decisiva para o 

fortalecimento do ensino de arte nas séries iniciais do ensino básico. 
Dentro da proposta deste trabalho adotaremos, de aqui em diante, o seguinte 

procedimento: relataremos festejos populares juninos (joaninos), ora em Fortaleza, ora 

em Porto, e faremos algumas reflexões sobre tal manifestação e sua dimensão educativa, 
seja no ambiente escolar na comunidade. Tais reflexões tomam, como fundamento, tanto 

a observação dos fatos culturais (folclóricos), quanto entrevistas realizadas com agentes 

culturais ou professores. 
 
 

Festas joaninas na cidade do Porto 
 
 

No Porto, os festejos joaninos são considerados pela população em geral o mais 

tradicional e são ansiosamente esperados. Nessa festa, a cidade do Porto vê radicado o 

momento de celebração da vida comunitária, e as ruas da cidade são tomadas por todos. 
É uma noite, 23 de junho, na qual se mantém vigília, pois o foguetório não deixa a cidade 

dormir. Assim, tal manifestação mantém, ainda hoje, práticas que estão enraizadas no
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passado, entendidas como fruição coletiva de uma ação cultural que alimenta a 

identidade e o patrimônio cultural desse povo. 
Mas, ao contrário do que a maioria das pessoas possa pensar, os fundamentos de 

tal prática popular têm origem naturalística, como afirma COELHO: ...os costumes 

populares têm suas raízes nos velhos cultos naturalísticos. (1993, p. 274) Dessa maneira, 
práticas como acender fogueiras, que no ano de 2013 ainda se pode assistir, nas 

comemorações a São João, bem como o costume de saltar fogueiras remontam à crença 

ancestral de que assim se obtém influências benéficas sobre a saúde e se afugentam 

malefícios. 
Na noite de São João, as pessoas ficam fora de casa até a madrugada, segundo 

COELHO: ...a fim de apanhar as orvalhadas, isto é, o orvalho sagrado desta noite que dá 

vida para longos anos... (1993, p.311) Isso faz parte desse conjunto de tradições que se 

perde nas brumas do tempo e que dava sentido à vida. 
É essencial perceber que as festas, ditas hoje religiosas, têm origem nas 

manifestações relativas ao vínculo do homem à natureza, como no caso das festas 

joaninas aonde fica patente a relação com o solstício de verão, pois que nas chamas da 

fogueira evidencia-se a íntima relação que estabelecem com o símbolo de origem 

representativo do sol, já presente nos cultos pagãos. 
 
 

Festas joaninas nos arredores do Porto 
 
 

No dia 9/06/2013, estivemos em Santo Tirso, cidade que fica a 25 min. de trem da cidade 

do Porto, para assistir a um festival de folclore, daquela região. 
 
 
 
 

Festival de Folclore em Santo Tirso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia de Edite Colares 
 

Chegando ao parque, os grupos folclóricos já se apresentavam. Todos eles eram 

compostos por músicos e bailarinos. As músicas tinham o ritmo conhecido como vira, 
trazido ao Brasil por Roberto Leal, mas ao perguntar sobre o gênero musical me 

informaram tratar-se de ranchos, no momento não percebi que com o termo rancho se 



 

2618 
 

 

referiam a denominação que dão aos grupos que apresentavam as danças. O gênero 

tratava-se de Viras, muito típicos de Portugal. Algo me chamou atenção: um instrumento 

artesanal, construído com madeira que emitia o som do nosso reco-reco, só que mais 

grave e, ao indagar sobre o mesmo, soube que recebe a mesma denominação: reco-reco. 
As danças eram feitas em evoluções circulares e em filas, aos pares. As vestes 

eram típicas e a grande maioria eram senhores e senhoras, e poucos jovens 

participavam. 
As pessoas assistiam, porém muitos também dançavam, observei um rapaz que 

dançava com um galho no ombro como seu par e o fez animadamente até acabar o 

festival, participando, à sua maneira, mas com uma coreografia harmonicamente ritmada. 
Esse primeiro momento de observação levou-nos a constatar como tais 

manifestações têm caráter democrático, pois o fato de não só os grupos dançarem, mas 

também o cidadão comum que se encontrava no parque, e até mesmo um jovem que faz 

de um arbusto ao ombro seu partner, demonstra que as aprendizagens anteriores e a 

alegria da música e da dança contagiam e abrem espaço à participação comunitária. 
 
 

Festejos de Santo Antônio 
 
 

No dia 13/06/2013, o dia de Santo Antônio, por ser padroeiro de Lisboa ocorria concurso 

de “marchas” em Lisboa. Eram grupos de bairros ou agremiações que se reuniam para 

concorrer com “marchas” coreografadas em cortejos que passavam diante de uma 

comissão que escolheria a melhor. 
O concurso das “machas” aconteceu na Avenida da República e naquele ano a 

vitória ficou com: Alfama. O espírito de competição fere a dimensão coletiva e as 

apresentações das “marchas” pareceram algo já muito espetacularizado e destituído dos 

vínculos comunitários de solidariedade, característicos das manifestações populares 

tradicionais. 
As marchas populares de Lisboa são práticas recentes e surgiram com a ruptura 

dos festejos tradicionais que se constituíam de arraiais e bailes populares, e fundam-se 

como um evento de modelo oficial, resultante do processo de folclorização, iniciado sob o 

Estado Novo português (anos 1930/1950). 
Reconhecemos a gênese das marchas populares dentro de um roteiro de uma 

tradição inventada, confirmada no estudo de Vozes do Povo: 
Aquilo que hoje se designa por marchas populares resultou duma 

criação original de José Leitão de Barros para a noite boémia lisboeta. 
Assim, correspondendo a uma encomenda do diretor do centro de 
entretenimento do Parque Mayer para aí realizar um espetáculo inédito 
com capacidade de atração popular em junho de 1932, aquele animador 
cultural projetou um concurso com ranchos folclóricos dos bairros antigos 
da capital, inspirados nos tradicionais festejos dos santos populares de 
junho. (2003, p.308) 
 

A execução da ideia deu-se graças ao convite a coletivos culturais, núcleos de 

bairros, bem como ranchos típicos que prepararam-se para concorrer entre si neste
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evento que, organizado pela empresa privada Parque Mayer, teve apoio dos periódicos O 

Notícia Ilustrado e Diário de Lisboa, e patrocinado por empresas privadas. 
Com efeito, as marchas de Lisboa singularizam-se pela característica de, mesmo 

guardando traços tradicionais e populares, serem um fenômeno criado para atender, 
antes aos interesses políticos e econômicos de grupos ligados ao poder, do que fonte de 

natureza ritual e simbólica para Lisboa. Assim, tal manifestação está cingida por regras 

estabelecidas por seus organizadores que procuraram inculcar valores patrióticos em um 

período marcado pela repressão e perda de direito à livre expressão, oferecendo 

oportunidade de repetição automática de antigas práticas sem permitir sua transformação, 
como é pertinente às manifestações de raízes populares. 

Este modelo de prática cultural, acreditamos, pode produzir efeitos contrários aos 

reivindicados pelas manifestações populares tradicionais, que resguardam os liames com 

a identidade e o sentimento de pertença, isto é, pela repetição, diluem e esgotam as 

forças criativas, perdendo vitalidade e sentido. Portanto, o contexto no qual está inserida a 

invenção das marchas recai sobre uma cultura de massa, ainda que convoque elementos 

da cultura tradicional. 
 
 

Noite de São João no Porto 
 
 

São inúmeras pessoas caminhando pela ribeira, trazendo à mão alho-porro ou 

martelinhos de plásticos para baterem na cabeça uns dos outros. (Hoje, os martelinhos 

substituem, quase na totalidade, os ramos de alho-porro e ervas santas, que eram usados 

tipicamente para abençoar ou livrar do mal as pessoas, como que para abençoá-las). 
Caminham entre muitas churrasqueiras que são postas as ruas para assar sardinhas, o 

que também faz parte da tradição. Em muitos lugares da cidade as pessoas montam 

caixas de som, ouvem música e dançam em grupos de amigos. Também são montados 

palcos, em pontos estratégicos da cidade, onde se apresentam artistas locais, bem como 

dançam em muitos pontos da cidade ao som de conjuntos musicais. 
Em relação ao tipo de música que se ouve, esta, na maioria das vezes, não é nada 

tradicional, pois ouvem-se músicas produzidas pela indústria cultural e de pouca 

qualidade sonora que, os portugueses chamam-na de música pimba. É importante ainda 

relatar a presença marcante da música brasileira, do mesmo baixo padrão, cantores como 

Michel Teló e seu famoso: “Assim você me mata” tocada abusivamente. 
 
 

Festa de São João em Fortaleza 
 
 

A festa junina no nordeste do Brasil e, em especial, no Ceará, é muito intensa e 

envolvente. O Santo Antônio do Pau da Bandeira, no Crato, por exemplo, é uma 

manifestação de fé que é representada no empenho para localizar o maior tronco de 

árvore a ser carregado pelas ruas da cidade para ser erguido em frente a igreja da matriz. 
Os ritmos são dançados são o xote, as quadrilhas e o baião, embalados ao som 

das sanfonas, bumbos e triângulos, originalmente, mas, nos dias atuais, violas e guitarras, 
dentre outros instrumentos, começam a integrar-se nesta musicalidade nordestina. A
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diluição da prática tradicional encontra toda uma oferta dos ritmos elétricos da indústria 

cultural. O que hoje prolifera, em Fortaleza, são os festivais de quadrilhas. 
Há décadas interditar ruas e fazer festas de São João comunitárias eram situações 

comuns, que hoje já quase não se verificam, a não ser em bairros bem periféricos da 

cidade. A grande urbe em que se transformou Fortaleza, com seu intenso problema de 

locomoção, impede que as ruas possam ser utilizadas como palco de brincadeiras e 

festas comunitárias. O modelo de urbanização vertical e de condomínios fechados 

também não favorece o convívio aberto. 
Por outro lado, as escolas já pouco promovem festas de São João. A 

representação dos casamentos matutos quase não são realizados e, nos festivais, as 

danças tornaram-se paródias de si mesmas. As roupas são muito estilizadas conferindo 

um ar de artificialidade inerente à moda e à indústria cultural. Exacerbam-se nos brilhos e 

adereços, destacando características que não são próprias do homem do campo, ao qual 
procuram simbolizar. Antigamente, bastavam uma sanfona, um triângulo e uma zabumba 

e já se tinha o suficiente para um bom festejo junina. Noites que transcorriam em plena 

alegria, onde se saboreavam os pratos típicos deste nordeste brasileiro, sofrido, porém, 
alegre. Alegria do alimento e da fartura de sabores, de petiscos de milho, tapiocas, bolos, 
grudes etc. A festa de São João comunitária rendeu-se aos imperativos do mercado, que 

homogeneízam a produção de quadrilhas, para apresentação a um público curioso. No 

lugar da solidariedade, domina o espírito dos competitivo. 
Recentemente, em alguns dias de junho de 2014, assistimos ao festival do Dragão 

do Mar, Centro de Arte e Cultura. A plateia, sentada, assiste a todas as quadrilhas. 
Completamente diferente desse perfil é viver um São João numa dada comunidade do 

Ceará. Participar de uma festa de São João numa comunidade é compartilhar uma mesa 

farta e um espaço para o forró autêntico, num verdadeiro arraial. 
O nosso forró, mantido no gênero autêntico, tem como base a sanfona, 

acompanhada de triângulo e zabumba, e uma música temática que canta as dificuldades 

e as alegrias da vida no sertão nordestino. Luiz Gonzaga, seu maior expoente, cantava 

como ninguém as agruras, as alegrias e a paixão pelo sertão, terra seca, mas temperada. 
Como expressa em Asa Branca: 
 

Quando olhei a terra ardendo 
 

Igual fogueira de São João 
 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 
 

Porque tamanha judiação. 
 
 

Estas práticas do homem do campo, de cantar sua terra, suas tristezas e alegrias, 
já se ouvem cada vez menos. Porque esta é uma realidade de populações carentes, sem 

poder aquisitivo, não geram lucro, não interessam. A experiência da vivência coletiva de 

festas na comunidade não se adequa ao modelo das indústrias de entretenimento. São 

festas pequenas, aonde se encontra uma coletividade, unida para festejar a colheita e dar 

graças a São João.
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A dinâmica do mercado exige grande público, padroniza gostos, mentalidades e 

comportamentos, com o único intuito de mais e mais vender entradas, cds e outros 

variados produtos, distorcendo, na própria raiz, o sentido cerimonioso e festivo do bem 

cultural, oferecendo uma festa em tamanho gigantesco, mas na qual ninguém se 

reconhece. Os festivais são uma modalidade desses formatos comerciais de 

agenciamento da festa e que hoje assumem, prioritariamente, a manutenção das 

quadrilhas juninas em Fortaleza como um produto mais comercial. Esta constatação e 

conclusão devem-se ao resultado de entrevistas com seis professores de Fortaleza nas 

quais todos se referem aos festivais promovidos nos bairros. 
 
 

Considerações 
 
 

O observador mais atento dar-se-á conta da alteração do caráter da festa que, pouco a 

pouco, deixa de representar a vida comunitária, e passa a explorar o divertimento como 

produto de mercado. A cultura do entretenimento, da diversão e mediática são as tônicas 

nos dias de hoje, enquanto prática festiva. Fica cada vez mais difícil encontrar festas de 

São João autênticas nos moldes da comunidade reunida. 
A normatização, a padronização em festivais de quadrilhas, foi ao que se reduziram 

as manifestações juninas em Fortaleza, suprimiram parte significativa dos festejos. 
Reduziram os costumes de brincadeiras, como a representação do casamento, os balões, 
as fogueiras, os pratos típicos e muitas outras facetas desta comemoração vão, aos 

poucos, se perdendo. 
Em Porto ou em Fortaleza, os festejos de São João revestem-se de uma roupagem 

do divertimento sem pretensões a nada mais enraizado. Lá, substituem-se os alhos pôros 

por martelinhos plásticos, comprometem o sentido e transformam tudo em mercadoria, 
aqui as quadrilhas são produtos culturais prontos para um ávido mercado. 

Em Portugal, no entanto, notamos uma maior preocupação com o patrimônio 

cultural e a memória. Em Fortaleza, a nossa diminuta valorização da cultura e da arte, 
manifesta-se em uma despreocupação dos setores responsáveis pela manutenção do 

patrimônio cultural. No ano de 2014 não notamos nenhuma intervenção na rotina urbana, 
com atividades relativas às festas juninas. É deprimente constatar que não há 

envolvimento sério dos responsáveis por manter nossa cultura. 
Mesmo a festa de São João, a mais tradicional, não é suficientemente valorizada 

para ganhar o status de conteúdo escolar, já que não houve grandes referências pelas 

escolas pesquisadas, a não ser cedendo espaços físicos para ensaios de quadrilhas de 

festival. 
Enche-nos de vergonha este desrespeito aos bens imateriais que nos unem, numa 

cidade com elementos unificadores, com vínculos, com identidade. Vemos, em Fortaleza, 
uma cidade que sofre de um desenlace das pessoas com a comunidade. Parece que não 

a vemos como nossa, mas como terra de ninguém. 
Como já afirmamos, anteriormente, a festa popular tradicional não é um produto 

comercial suficientemente atraente para a indústria do entretenimento, nem para o poder 
público. Está integrado ao desejo de cultura e arte das comunidades. Além das pessoas 

tornarem-se cada vez mais individualistas na sociedade atual, há aspectos que, 
conjuntamente, justificam um empobrecimento dos festejos de São João. 

Como nos ensina ADORNO, em Dialética do Esclarecimento: A maldição do
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progresso irrefreável é a irrefreável regressão. (1947, p. 20) Quanto mais sofisticada uma 

sociedade mais empobrecida torna-se suas vivências e maior o isolamento da 

coletividade, pois a indústria da diversão transforma a todos em meros e passivos 

consumidores. 
O princípio da diversão é exatamente um estado de letargia, que nos anestesia do 

esforço do trabalho e, portanto, destrói tudo que seja mais que entretenimento. O 

espectador não atende a nenhum interesse próprio ou comunitário, mas tão somente 

absorve o que é oferecido, sendo o lazer uma negação da sua essência humana e de sua 

capacidade criativa. 
A complexa sociedade capitalista, que se pretende global, prescreve como numa 

medicação paliativa doses de prazer fraudulento a amortecer nossa capacidade criativa e 

a verdadeira alegria que a cultura pode proporcionar, enquanto prática de resistência à 

homogeneização e desenraizamento, função inevitável do processo artístico e cultural de 

refletir sobre a limitação do real, numa projeção utópica de um mundo solidário. 
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