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VOCÊ SABIA?
sam ser estudadas e conhecidas.

Se você procurar conhecer a história das festas
de junho, terá uma grande motivação para participar de uma das mais ricas tradições do Brasil,
que marca, no Hemisfério
Sul, a chegada do inverno
com a noite mais longa do
ano, no dia 24 de junho, o
chamado solstício de inverno, quando a terra
está mais afastada do sol.
As festas juninas são comemoradas de Norte a
Sul do Brasil quando se
revive de forma intensa
as comidas e bebidas
típicas, doces tradicionais, música, dança e
trajes típicos de uma riqueza histórica fantástica
para quem tiver olhos

para ver e entender.
Por isso quero pedir a
você, para não ser ignorante e participar ativamente dos festejos de
junho, que é comparável
às grandes festas populares que tanto admiramos
na Europa nos países
Asiáticos.
Entender e cultuar a história é um dos mais importantes componentes
de um povo realmente
civilizado. Sem compreender e cultuar a história, as
tradições, as origens, as
pessoas se equiparam a
máquinas sem alma, sem
valores, sem raízes.

Mas para curtir com toda
a intensidade que merece, essas tradições preci-

Vinda de Portugal, a tradição das festas em homenagem aos Santos de
Junho - Santo Antônio
(13); São João (24) e São
Pedro (29) foi reforçada
pela vinda de outros povos da Europa a partir do
Século 19. Aqui no Brasil,
a tradição original se mesclou com a cultura indígena e africana e fez de
nossas festas de junho
únicas e espetaculares
em todos os sentidos.
Tudo nas festas tem um
rico significado histórico
que precisa ser conhecido: a fogueira, o mastro, a
dança da quadrilha (de
origem francesa), os doces, as simpatias, etc.
Entre na internet e conheça a origem completa
dessa festa e curta com
toda a intensidade essa
rica tradição da nossa
nação brasileira.

• A dança da quadrilha brasileira veio de uma dança de
salão francesa para quatro
pares, a quadrille, em voga
na França entre o início
do século 19 e a Primeira
Guerra Mundial. A quadrilha francesa, por sua vez,
tem sua origem numa dança inglesa do Século 12
que se popularizou por
toda a Europa.
• A dança veio para o Brasil
no século 19 trazida pelas
elites que queriam ter aqui
tudo o que fosse a última
moda em Paris.
• Uma das origens da fogueira de São João está numa
lenda sobre um acordo
feito por Santa Isabel à
Virgem Maria. Isabel tinha
que acender uma fogueira
sobre um monte para avisar Maria do nascimento
de São João Batista.
• Ainda hoje, a fogueira de
São João é o traço comum
que une todas as Festas de
São João Europeias (da
Estônia a Portugal, da Finlândia à França).

PENSE NISSO!

Pense nisso. Sucesso!
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