FESTAS JUNINAS
As Festas Juninas são celebradas ao longo do mês de junho.
De acordo com historiadores, esta festividade foi trazida para o Brasil pelos portugueses,
ainda durante o período colonial (época em que o Brasil foi colonizado e governado por
Portugal).
Elas começaram nos campos e plantações originando os trajes típicos de caipiras e
sinhazinhas, com casamento de roça, discurso do padrinho, as capelinhas decoradas, etc.
Com o passar do tempo, as festividades foram tomando um cunho religioso.
Pela tradição, a festa junina consiste em celebrar os bons resultados da colheita e também,
pedir que o próximo plantio traga bons frutos.
A herança portuguesa da nossa cultura atribui as festividades à três santos da Igreja
Católica: No dia 13 de junho comemora-se o dia de Santo Antonio, no dia 24 de junho
comemora-se o dia de São João e no dia 29 de junho, comemora-se o dia de São Pedro.
Nesta época costumamos cantar e dançar músicas juninas, realizar quermesses, comer
comidas típicas e muito mais.

MÚSICAS JUNINAS

CAI, CAI, BALÃO
Cai, cai, balão.
Cai, cai, balão.
Aqui na minha mão.
Não vou lá, não vou lá, não vou lá.
Tenho medo de apanhar.

BALÃOZINHO

CHEGOU A HORA DA FOGUEIRA
(Lamartine Babo)

Venha cá, meu balãozinho.
Chegou a hora da fogueira.
Diga aonde você vai.
É noite de São João.
Vou subindo, vou pra longe,
O céu fica todo iluminado,
vou pra casa dos meus pais.
fica todo estrelado,
Ah, ah, ah, mas que bobagem.
pintadinho de balão.
Nunca vi balão ter pai.
Pensando na cabocla a noite
Fique quieto neste canto
também fica uma fogueira
e daí você não sai.
dentro do meu coração.
Toda mata pega fogo.
Quando eu era pequenino,
Passarinhos vão morrer.
de pé no chão,
Se cair em nossas matas,
recortava papel fino
o que pode acontecer.
pra fazer balão.
Já estou arrependido.
E o balão ia subindo
Quanto mal faz um balão.
para o azul da imensidão.
Ficarei bem quietinho,
Hoje em dia meu destino
amarrado num cordão.
não vive em paz.
O balão de papel fino
já não sobe mais.
O balão da ilusão
levou pedra e foi ao chão.

CAPELINHA DE MELÃO

SONHO DE PAPEL

(João de Barros e Adalberto Ribeiro)

(Carlos Braga e Alberto Ribeiro)
O balão vai subindo,

Capelinha de melão

vem caindo a garoa.

é de São João.

O céu é tão lindo

É de cravo, é de rosa,

e a noite é tão boa.

é de manjericão.

São João, São João,

São João está dormindo,

acende a fogueira/no meu coração.

não me ouve não.

Sonho de papel

Acordai, acordai,

a girar na escuridão

acordai, João.

soltei em seu louvor

Atirei rosas pelo caminho.

no sonho multicor.

A ventania veio e levou.

Oh! Meu São João.

Tu me fizeste com seus espinhos

Meu balão azul

uma coroa de flor.

foi subindo devagar
O vento que soprou
meu sonho carregou.
Nem vai mais voltar.

ISTO É LÁ COM SANTO ANTÔNIO
(Lamartine Babo)
Eu pedi numa oração
ao querido São João
que me desse um matrimônio.
São João disse que não,
São João disse que não,
isto é lá com Santo Antônio.
Implorei a São João
desse ao menos um cartão
que eu levasse a Santo Antônio.
São João ficou zangado.
São João só dá cartão
com direito a batizado.
São João não me atendendo
a São Pedro fui correndo.
No portão do paraíso
disse o velho num sorriso:
"Minha gente eu sou chaveiro,
nunca fui casamenteiro".

COMIDAS TÍPICAS
Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces,
bolos e salgados, relacionados às festividades, são feitos deste alimento.
Pamonha, cural, milho cozido, canjica, cuzcuz, pipoca, bolo de milho são apenas
alguns exemplos.
Além das receitas com milho, também fazem parte do cardápio desta época: arroz
doce, bolo de amendoim, bolo de pinhão, bombocado, broa de fubá, cocada, péde-moleque, quentão, vinho quente, batata doce e muito mais.
TRADIÇÕES
As tradições fazem parte das comemorações. O mês de junho é marcado pelas
fogueiras, que servem como centro para a famosa dança de quadrilhas. Os balões
também compõem este cenário, embora cada vez mais raros em função das leis
que proíbem esta prática, em função dos riscos de incêndio que representam.
DANÇA
Existem diversas danças, mas a mais conhecida é a quadrilha.
A quadrilha é uma dança feita para agradecer a boa colheita e homenagear São
João, Santo Antônio e São Pedro. Nela, um marcador comanda a dança. Os
comandos devem ser seguidos e respeitados.
BRINCADEIRAS
Corrida de sapatos
Os sapatos dos participantes da atividade são misturados e colocados a uma certa
distância da linha de partida. Após o sinal, os jogadores devem ir pulando com o pé
esquerdo até o local onde estão os sapatos estão, calçar e voltar ao ponto de
partida. Os participantes que calçarem os sapatos errados ou trocados serão
desclassificados.
O jogo também pode ser realizado em equipes. A equipe que terminar de calçar os
sapatos e voltar ao ponto de partida primeiro, vence o jogo.
Corrida do ovo
É estabelecido um ponto de partida e de chegada. Os participantes devem estar
posicionados no ponto de partida. Eles receberão uma colher com um ovo. A colher
é colocada na boca. Vence o participante que chegar ao final primeiro sem
derrubar o ovo da colher.

Pinte bem bonito!

