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RESUMO  

 

 

O presente trabalho é um estudo sobre as juventudes e as quadrilhas juninas de 

Aracaju/SE e tem por objetivo compreender como ocorre a construção social da ideia de 

juventude no seio da manifestação cultural quadrilha junina a partir da análise dos 

processos identitários, dos estilos de vida, das sociabilidades existentes entre os 

quadrilheiros incluídos em um contexto de consumo cultural. Dentro deste contexto, 

torna-se necessário analisar, a partir de entrevistas, questionário e observação direta, 

quais são os processos de identificação aí presentes, como eles consomem e produzem a 

cultura local, como dão sentido às suas expressividades e sociabilidades. Pretende-se 

ainda verificar se a questão geracional tem importância nessa construção social e 

identificar como são tratadas as questões sobre o gênero e sua relação com a noção de 

juventude e com a própria geração. E, desta forma, conhecer o universo do quadrilheiro 

e quais as motivações que mobilizam os participantes a se organizarem e se articularem 

dentro do processo de competições das quadrilhas juninas em Aracaju/SE. 

 

 

 

Palavras-chave: juventudes, quadrilhas juninas, consumo cultural, estilos de vida, 

processos de identificação e sociabilidades. 
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ABSTRACT 

 

 

This work is a study about the youth and the June square-dance of Aracaju, in 

Sergipe, and it aims to understand how the social construction of the idea of youth in the 

cultural event of the square-dance is built, through the analyses of identity processes, of 

lifestyles, of sociabilities among the members of the June square-dance in a context of 

cultural consumption. Within such context, it is necessary to analyze, by means of 

interviews, questionnaire and direct observation, the identity processes, how people 

consume and produce the local culture, how they give meaning to their expressiveness 

and sociability. It is also intended to check if the generational issue has importance in 

this social construction and to identify how gender issue and its relation to the notion of 

youth and its own generation are treated. And, as a result, knowing the universe of the 

square-dance members and their motivations to organize and participate in competitions 

of the June square-dance in Aracaju, Sergipe. 

 

Keywords: youth; the June square-dance; cultural consumption; lifestyles; identity 

processes and sociabilities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As primeiras ideias deste trabalho surgiram em um momento de indefinições 

quanto ao objeto desta Dissertação. A proximidade com o tema ocorreu no início da 

graduação em Ciências Sociais quando decidi trabalhar com Festa Junina.  Em outro 

momento abordei o “São João de Paz e Amor” da cidade de Areia Branca/SE, 

discutindo festa, memória e identidade. Ao ingressar no mestrado em Antropologia na 

Universidade Federal de Sergipe tive contato com o Grupo de Estudos Culturais, 

Identidades e Relações Interétnicas e pude apreciar leituras sobre estilos de vida, 

processos identitários, juventudes e estudos culturais.  

Ao acompanhar, na graduação, como estágio docente, a disciplina Tópicos 

Especiais em Antropologia ministrada pelo Professor Dr. Frank Nilton Marcon
1
, que 

teve como tema “Juventudes e Estilos de Vida”, pude aprofundar as leituras sobre as 

juventudes, os estilos de vida e fomentar as ideias principais que acabaram por nortear 

este trabalho. Assim, constatei a necessidade de pensar as juventudes a partir das 

quadrilhas juninas.  Nesta perspectiva, o centro de análise debruçar-se-á sobre a 

presença da(s) juventude(s) na quadrilha junina, especialmente a da quadrilha Apaga 

Fogueira de Aracaju/SE. O recorte temático será justificado no decorrer da introdução e 

no desenvolvimento dos capítulos seguintes. 

A festa junina é um evento no qual as pessoas estabelecem redes de 

sociabilidades, divertem-se e dançam. Na simbologia das comemorações juninas os dias 

de festa homenageiam alguns santos católicos: Santo Antônio, dia 13 de junho, São 

João, dia 24, e São Pedro, dia 29 do mesmo mês. Tomando as celebrações em honra a 

São João, nota-se que as comemorações ao seu dia geralmente aconteciam na véspera, 

no dia 23 de junho, com preparação de fogueiras, mastros e fogos, com o propósito de 

acordá-lo e avisá-lo de que seu dia estava chegando
2
.  

                                                           
1
 Professor Doutor do Departamento de Ciências Sociais e dos Programas de Pós Graduação em 

Antropologia e Sociologia da Universidade Federal de Sergipe.  Desenvolve pesquisas sobre processos 

identitários, juventudes, relações interétnicas, estudos culturais e estilos de vida.  
2
 Num passado recente, os preparativos e as celebrações características do ciclo junino concentravam-se 

na véspera. Sobre a importância da véspera nesse ciclo, ver MORAIS FILHO, 1999.  
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Entretanto, de acordo com a tradição católica, o santo dorme profundamente 

durante o dia que lhe é consagrado, e assim deve ser, caso contrário, atraído pelo clarão 

da fogueira e dos fogos, desceria do céu e o mundo acabaria pelo fogo (CASCUDO, 

1988, p.477). Uma vez que o santo deve permanecer dormindo, o objetivo do ritual é, 

portanto, acordar os devotos para a festa (AMORIM, 2002, p.126). 

Dentro da diversidade das festas existentes no Brasil, o São João é uma das 

festas que ganha destaque na região Nordeste devido aos seus usos e significados. 

“Vivida como tradição, o São João é uma festa popular que revela, ano a ano, a 

dinâmica da vida política, econômica e social da cidade” (CHIANCA, 2006, p.27).  

Manifestação cultural periódica e cíclica que acontece no mês de junho, a festa de São 

João aciona diversos segmentos da sociedade e sua efetivação mobiliza os cidadãos a 

participarem tanto na produção do espetáculo quanto no seu consumo.  

Os festejos juninos são considerados fatores exponenciais no Estado de Sergipe 

sendo poetizados em músicas regionais como, por exemplo, “Sergipe é o país do forró” 

– música do cantor sergipano Rogério
3
 que é, por várias vezes estampada nas 

propagandas dos festejos que são veiculadas pela administração local.  

Nesse âmbito, um dos elementos da festa junina é a quadrilha. Ao revisitar a 

bibliografia dos estudos sobre as quadrilhas juninas, percebi que vários autores a 

compreendem enquanto um grupo, uma dança, uma manifestação cultural que está 

presente em vários estados brasileiros. Para contextualizar a problemática desta 

pesquisa foi necessário mostrar como esses trabalhos vinham sendo construídos e, de 

certa forma, evidenciar como a quadrilha foi sendo abordada por diversos profissionais 

da área das ciências sociais e humanas.  

Assim, de acordo com os estudos consultados, a quadrilha junina é considerada e 

retratada como uma dança coletiva de origem Europeia, sendo a adaptação de uma 

dança inglesa intitulada “Country Dance” que passa a ser chamada de “Contredance 

Française” na França. 

 

                                                           
3
 Informação retirada da matéria “Rogério: o músico-poeta do País do Forró”, site:  

http://www.infonet.com.br/cidade/ler.asp?id=11130, no dia 03 de junho de 2014. 

http://www.infonet.com.br/cidade/ler.asp?id=11130
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É dança de origem francesa (quadrille), cujo nome, segundo Eugéne 

Giraudet, é diminutivo de Squadra, vocábulo italiano que significa 

companhia de soldados disposta em quadrado. Este nome foi dado, mais 

tarde, a um grupo de quatro pares, e da Squadra passou para Quadrille. 

Surgiu em Paris no século XVIII. Musard foi considerado o pai das 

Quadrilhas. Dança derivada da Contredance Française, que por sua vez é uma 

adaptação da Country dance, inglesa, introduzida na França. (GIFFONI, 

1964, p. 214-215). 

 

 

No século XIX a quadrilha chega ao Brasil por meio da vinda da Corte Real 

Portuguesa e passa a ser dançada nos salões do Rio de Janeiro. De acordo com Tinhorão 

(2010), a quadrilha começa a se difundir e alcança as camadas mais populares da 

sociedade e a dança passa a ser praticada em lugares abertos, livres, rurais e periféricos.
4
 

Em Aracaju não foi diferente.
5
 Na década 50, as quadrilhas tornaram-se um elemento 

das comemorações juninas e se apresentavam em arraiais juninos, creches e praças.  

Com o passar dos anos, as quadrilhas passam a incorporar novos elementos e 

transformam-se em uma expressão dos festejos juninos funcionando como um atrativo 

das comemorações de junho. Assim, de acordo com Eliseu Santos (2013), que estudou o 

processo de reconfiguração das quadrilhas em Aracaju, nas décadas de 80 e 90, alguns 

fatores favoreceram a modificação desse cenário: a quadrilha passou a figurar como um 

componente cultural turístico, tornando-se mais estilizada, com a presença da mídia na 

criação de concursos e o interesse dos Governos Municipal e Estadual.  

No decorrer da pesquisa ficou notório que, o São João e as quadrilhas juninas 

configuram um cenário singular que se transformou em uma manifestação espetacular, 

massiva e estilizada que impulsiona a mobilização da população local. Essa participação 

da comunidade inclui todas as faixas etárias. Porém, no que se refere à estilização das 

quadrilhas juninas, e em especial a quadrilha junina Apaga Fogueira, os jovens são seu 

principal motivo de transformação de uma composição tradicional para uma estilização 

nos figurinos, nos passos e na dança. Diante do exposto, a presença e a força dos jovens 

                                                           
4
 É importante ressaltar que ao utilizar os relatos do Tinhorão para compor essas ideias preliminares sobre 

o estudo das quadrilhas juninas, busco apenas situar a discussão no cenário acadêmico, seja legitimando 

um discurso de invenção de identidade Nordestina, seja criticando e/ou problematizando categorias já 

“naturalizadas” e proporcionando novos debates. 
5
 Para saber mais sobre as quadrilhas juninas em Aracaju ver SILVA, Priscila. A rua da festa: Ritual, 

Festa e Performance na Rua São João. Monografia apresentada ao departamento de Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Sergipe. 
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nas quadrilhas foram pontos fundamentais para a escolha da quadrilha que será retratada 

aqui. 

A quadrilha foi abordada enquanto uma dança e estudada por muito tempo como 

sinônimo de um grupo que se reunia para dançar e festejar os santos juninos. Mesmo 

que alguns trabalhos a considerem também como um grupo de pessoas que praticam 

esta dança e formam um conjunto, não há um desenvolvimento dessa ideia e as 

discussões analíticas carecem de contextualizações e aprofundamento.  

Entretanto, trago a quadrilha enquanto uma manifestação cultural, uma 

organização social ao relacioná-la com as juventudes.  Essa relação é uma discussão 

recente quando analisada pelas teorias das juventudes.
6
 No período junino, as 

juventudes ganham expressão nos telejornais locais de Sergipe, haja vista serem 

considerados como o público mais numeroso das festas e na participação das quadrilhas. 

Esse é o momento de visibilidade das quadrilhas e, consequentemente, de quem as 

produzem e a consomem.  

Muitos trabalhos acadêmicos versaram sobre as quadrilhas juninas tanto no 

âmbito regional quanto no âmbito local.
7
 Alguns trabalhos abordam a temática pelo viés 

da historiografia, outros, através de debates de categorias como tradição e modernidade, 

e alguns no âmbito do resgate da identidade e da cultura. A partir desse cenário 

bibliográfico, notei que mesmo que em alguns casos os estudiosos apontassem de forma 

quantitativa a faixa etária, a escolaridade e o número de integrantes das quadrilhas, 

havia uma carência hermenêutica nas análises destes dados.  

Deste modo, alguns questionamentos foram surgindo no universo dos estudos 

sobre as juventudes nesta pesquisa. A partir de qual faixa etária é possível perceber a 

juventude na quadrilha? Que juventude é essa nas quadrilhas e no cenário junino por 

tantos anos? Existe propriamente uma juventude na quadrilha? Afinal, como se dá a 

construção social da ideia de juventude no seio de uma quadrilha junina, quais os seus 

significados e sua relevância em tal contexto cultural?  

                                                           
6
 Trato a juventude aqui no plural “Juventudes”. Ela, por vezes, aprece enquanto uma categoria unitária 

que comunga de ideias e valores, porém atribuo a esta categoria um conceito de um grupo diversificado 

que tem vivências cotidianas diferenciadas e múltiplas, segundo José Machado Pais (2003). 
7
 Essa discussão bibliográfica será desenvolvida no primeiro capítulo desta dissertação. 
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No âmbito da questão antropológica, sobre a questão geracional nas culturas 

juvenis, ao entender que a juventude foi estudada, por vezes, como uma fase transitória 

da vida, e, no contexto das expressões que envolvem a quadrilha junina, que tem a ver 

com festividades em junho, com rotinas especificas e com uma produção de sentido, 

cabe tecer alguns questionamentos para entender como essa relação opera.  

A partir destas inquietações mais gerais, comecei a questionar de modo mais 

dirigido: como se constrói a ideia de juventude dentro das quadrilhas juninas de 

Aracaju, especialmente na Apaga Fogueira? Quem são os jovens na quadrilha? Qual o 

seu perfil social? Como se constituem os processos identitários entre os quadrilheiros? 

Como eles expressam a ideia de ser quadrilheiro a parir dos estilos de vida? De que 

forma os jovens se utilizam da quadrilha para manifestar suas sociabilidades e 

vivências? Como ocorre a produção de sentido das juventudes a partir da expressão 

corporal e de seus modos de estar na quadrilha? O que diferencia as quadrilhas uma das 

outras no cenário das competições juninas
8
? Como se dá a relação entre os quadrilheiros 

de quadrilhas diferentes no momento dos ensaios e das competições?  

Em Sergipe, a expressividade das quadrilhas e a presença ativa da juventude são 

acionadas tanto pelos meios de comunicação quanto pelos próprios integrantes da 

quadrilha que acompanhei. As nomenclaturas e as respectivas significações usadas para 

se referirem aos jovens são relevantes para entender a noção de juventude no seio de 

uma quadrilha, ou seja, compreender como se dá a construção social da ideia de 

juventude neste ambiente. 

Desta maneira, o propósito é abranger as discussões sobre as comemorações 

juninas e mergulhar nos debates sobre os estudos que trazem os jovens como 

protagonistas de uma cultura produzida e consumida por eles. O objetivo principal é 

compreender como se dá a construção social da ideia de juventude dentro da quadrilha 

junina a partir da análise dos processos identitários, dos estilos de vida, das 

sociabilidades presentes entre os quadrilheiros num contexto de consumo cultural que 

envolve toda a ação voltada para a existência e a atuação das quadrilhas juninas em 

Sergipe.  

                                                           
8
 Apresentarei a competição no segundo capítulo. Para mais sobre a discussão das competições de 

quadrilhas juninas no Estado ver SANTOS, Eliseu (2013).  
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Assim, entre os objetivos específicos estão: 1) identificar entre os quadrilheiros 

como essas identidades são acionadas no cotidiano. 2) Investigar os estilos de vida a 

partir de entrevistas e observação direta para conhecer o universo do quadrilheiro e 

quais as motivações que mobilizam os participantes a se organizarem e se articularem 

dentro do processo de competição. 3) Perceber nesses estilos de vida possíveis conflitos 

e tensões entre os integrantes das quadrilhas. 4) Investigar como os quadrilheiros dão 

sentido às suas expressividades e sociabilidades. 5) Verificar  se a questão geracional 

tem função importante na construção social da ideia juventude contemporânea no seio 

de uma organização coletiva como a quadrilha junina. 6) Descrever a relação entre ser 

quadrilheiro e às suas sociabilidades na quadrilha. 7) Identificar, a partir das 

interseccionalidades, como são tratadas as questões sobre o gênero e sua relação com a 

noção de juventude e a geração. 

Durante a pesquisa adotei as seguintes estratégias metodológicas: levantamento 

bibliográfico e documental; entrevistas abertas amparadas por um roteiro elaborado 

previamente e distinto para cada segmento que foi observado; observação direta junto à 

quadrilha Apaga Fogueira com a escrita de um diário de campo; pesquisa em fontes 

virtuais com busca em sites, blogs e redes sociais com o intuito de estar ciente das 

competições de quadrilhas juninas no Estado, debruçar o olhar sobre as publicações da 

quadrilha estudada e dos organizadores das competições. 

Este trabalho situa-se no campo dos estudos culturais inspirado no CCCS – 

Center for Contemporany Cultural Studies que traz como eixos de análises as diferentes 

formas de expressão da cultura e suas práticas bem como sua forma de relaciona-las 

com a sociedade (MATTELART, 2004).  Desta forma, como qualquer fenômeno social, 

os quadrilheiros devem ser estudados mediante as metodologias disponíveis no campo 

das ciências sociais já que este trabalho situa-se no campo de estudo sobre juventudes e 

cultura.  

Abordar o tema como objeto de estudo, torna-se um desafio visto a densidade de 

trabalhos que dissertam sobre a temática das quadrilhas juninas, porém proponho aqui 

uma análise diferencial a partir dos estudos das culturas juvenis. Assim, autores como 

Gilberto Velho (1985, 2006, 2013), José Machado Pais (2003, 2005), Feixa (2004), 

Magnani (2005), Dayrell (2007), Clifford Geertz (2009,2010), Marcon (2012) são de 

fundamental importância na questão metodológica a que me proponho neste trabalho.   
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Na visão de Geertz (2009, 2010) a cultura é tratada como uma hierarquia de 

significados superpostos. O autor diz buscar uma descrição densa ao opor a 

interpretação à procura de leis gerais e propôr uma interpretação inspirada na 

hermenêutica. É perceptível que o essencial em sua proposta é dar voz ao nativo e tentar 

fazer uma leitura da leitura que os nativos fazem da sua própria cultura, ou seja, uma 

interpretação em segundo nível e assim por diante, como se uma interpretação levasse à 

outra.   

Geertz considera a sociedade uma teia de relações sociais e assume sua definição 

da cultura como “sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 

significado.” (GEERTZ, 2010, p.4). Nessa visão, interpretar a cultura, as ideias e os 

valores inclusos nas instituições tornam-se importantes como um corpus etnográfico de 

análise que desencadeiam numa descrição densa. 

A primeira parte da pesquisa compreendeu uma revisão bibliográfica capaz de 

relacionar o tema proposto com as teorias antropológicas e, assim, construir um quadro 

teórico que valorizasse a análise dos dados etnográficos permitindo a construção e 

interpretação do texto. Nesse momento foi criado um acervo particular com a aquisição 

de trabalhos monográficos, artigos, dissertações e teses que traziam tanto as quadrilhas 

juninas quanto as juventudes como cenário da construção analítica em suas 

determinadas áreas do conhecimento. 

A pesquisa de campo, para esta Dissertação, foi realizada no ano de 2014, entre 

os meses de fevereiro e julho, e desenvolveu-se em etapas.  Esse momento envolveu a 

elaboração do diário de campo: 1) um pré-campo foi realizado no mês de fevereiro, o 

que resultou na escolha da quadrilha junina a ser estudada; 2) o acompanhamento da 

quadrilha nos ensaios foi efetivado nos meses de fevereiro a junho. Esse momento 

envolveu observação direta e entrevistas com os participantes das quadrilhas que foram 

escolhidos estrategicamente. Essas entrevistas seguiram um roteiro elaborado 

previamente, porém foram realizadas de forma aberta. A elaboração do diário de 

campo
9
 se tornou indispensável para compreensão do processo de análise e como 

registro da observação realizada para a pesquisa; 3) Por último, acompanhei e observei a 

                                                           
9
 O diário de campo contemplou todos os olhares no momento do pré-campo desta Dissertação. 

Funcionou como um apanhado do todo que se mostrava ao pesquisador e despertou para situações 

variadas e diferenciais da quadrilha em questão.   
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quadrilha durante a realização do concurso de quadrilha junina Levanta Poeira, em 

2014. 

 Um instrumento de análise utilizado para captar o universo do quadrilheiro foi o 

discurso nativo, ou seja, o quadrilheiro falando ele próprio sobre o que é ser 

quadrilheiro. Assim, os próprios quadrilheiros foram entrevistados e convidados a uma 

reflexão sobre suas práticas e vivências sociais que estão interligadas ao cotidiano dos 

mesmos, aos sentidos que dão às suas práticas, como produtores e consumidores do 

estilo. Nas entrevistas recolhidas nesta pesquisa, a busca foi por uma amostragem 

diversa, escolhendo quadrilheiros, diretoria e organizadores.
10

 O uso das entrevistas 

com os quadrilheiros foi uma fonte muito significativa para a pesquisa e traçou um 

caminho singular sobre o conhecimento do universo do quadrilheiro.
11

  

 As informações coletadas no campo e apresentadas aqui figuram um conjunto de 

representações dos principais usos e significados que compõem o ambiente vivenciado 

pelos quadrilheiros, apresentado nesse período de maior visibilidade social das 

quadrilhas que compreende o ciclo de comemorações juninas.  

O método etnográfico, auxiliado por pesquisa documental, de fontes orais e 

escritas serviu para perscrutar os processos de identificação aí presentes. O objetivo não 

era somente abranger os fatos e observá-los, mas interpretar o fenômeno social 

buscando os significados dos símbolos, dos gestos e das falas. Parte-se da noção de que 

o trabalho etnográfico para ser interpretativo, necessita de uma observação do fluxo do 

discurso social e de um registro próprio sobre este. 

Ficou perceptível nesta etnografia que contou com questionários, entrevistas e 

observações diretas
12

 com os quadrilheiros, a forma como esses integrantes fomentam 

suas relações sociais e como eles produzem e consomem a cultura relacionada ao 

                                                           
10

  Segue no apêndice os roteiros das entrevistas. 
11

 Para tal feito Geertz relata, no livro O Saber Local, que “o etnógrafo não percebe – principalmente não 

é capaz de perceber – aquilo que seus informantes percebem. O que ele percebe, e mesmo assim com 

bastante insegurança, é o “com que”, ou “por meios de que”, “ou através de que (ou seja lá qual for a 

expressão) os outros percebem.” (GEERTZ, 2009, p.89). Para James Clifford esta análise ainda não 

traduz algo que possa ser legitimado como uma interpretação real dos fatos observados. Assim, como ter 

a certeza que a interpretação etnográfica foi condizente com que os nativos pensam sobre os rituais que 

foram observados se não há a presença ativa da voz dos nativos? Entretanto, farei uso da descrição densa 

do Geertz, mas levando em consideração a legitimidade do antropólogo em campo com ressalvas e 

evidenciando as falas dos entrevistados deixando-os falarem de si mesmos. 
12

 Entendo por observação direta aquela feita na pesquisa de campo em que o pesquisador não interfere 

(de maneira vocalizada ou gestual) significativamente no contexto observado. 
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simbolismo das tradições juninas. Durante o texto invisto na análise dos estilos de vida 

das pessoas envolvidas com as quadrilhas e das redes de sociabilidades em que estão 

envolvidas.  Assim, entender como o cotidiano dos jovens envolvidos com esta 

expressão já afirmada socialmente é constituído.  

Segundo José Machado Pais: 

“A relação entre os usos que os jovens fazem do seu tempo 

quotidiano e o ordenamento social envolvente é, pois, uma relação que 

tentarei por em evidencia ao longo deste trabalho, ao olhar e tentar decifrar a 

realidade juvenil através das retóricas sociais e deambulações quotidianas 

que aparecem associadas a formas distintas de consumir o tempo e se 

traduzem, em grande parte dos casos, em formas específicas de sociabilidade 

juvenil.” (PAIS, 2003, p.). 

 

Para tal feito, busquei perceber o fenômeno em seu contexto social sem 

desconectá-lo da produção cotidiana e coletiva, ou seja, perceber sua importância no 

meio social e analisar a quadrilha e a ação dos quadrilheiros, observando como eles se 

expressam, como são estabelecidas as relações de sociabilidades entre os grupos aí 

inseridos. 

 Assim, esta pesquisa direcionou-se para a análise de quadrilhas juninas atuantes 

no cenário junino da cidade de Aracaju/SE. O tempo das quadrilhas juninas, mesmo que 

aconteça no mês de junho, tem ciclo maior, inicia logo após o carnaval que, em 2014, 

aconteceu no mês de março. A partir de então o cenário se modifica e as expectativas 

quanto ao São João já começam. O tempo da festa é aquele em que há uma preparação 

tanto estrutural quanto emocional do ato festivo, por vezes, muitos meses antes da sua 

concretização.
13

  

Há uma preocupação com a dimensão espetacular das festas e das apresentações 

das quadrilhas. Numa sociedade em que sobressaem os avanços tecnológicos, o cenário 

possibilita a comercialização de uma manifestação cultural folclórica. Segundo 

Trigueiro (2010) a espetacularização das culturas populares é uma necessidade para a 

sobrevivência delas em sociedade e é criada com o propósito de atender ao consumo do 

mundo globalizado, midiatizado. 

                                                           
13

 É um tempo em que há uma ruptura, uma diferença de conteúdo entre o tempo da festa e o tempo 

normal, como explica Maria Cleodes Piazza Ribeiro (2002) em seu estudo sobre a Festa da Uva no Rio 

Grande do Sul. 
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Abordar o consumo cultural, neste caso, se torna indispensável na análise sobre 

as juventudes envolvidas com as quadrilhas juninas e, consequentemente, na discussão 

proposta nesta Dissertação. O cenário do consumo cultural, seu surgimento, os 

primeiros debates, os autores exponenciais serão apresentados e contextualizados no 1º 

capítulo para mostrá-lo como plano de fundo da atuação das culturas juvenis em 

Aracaju/SE. 

No processo de organização dos festejos estão em cena as celebrações em honra 

aos Santos Juninos e as quadrilhas juninas. Elas estão presentes nos bairros, ruas, 

associações, competições locais e regionais. Desde fevereiro de 2014, os quadrilheiros 

já começam a ensaiar guiados por um tema que já estava determinando e estruturado 

desde o ano anterior para sua apresentação durante o mês de junho de 2014. 

Em Aracaju tem-se um número expressivo de quadrilhas que dançam em 

bairros, ruas e competições. A busca foi pelas quadrilhas que mantinham algum vínculo 

com a FEQUAJUSE (Federação das quadrilhas juninas de Sergipe) e/ou a LIQUAJUSE 

(Liga de Quadrilhas Juninas Sergipanas). Essa delimitação foi uma estratégia de 

inserção em campo. A intenção foi facilitar a aquisição do contato com os quadrilheiros, 

a comunicação com eles e a procura por documentos como, por exemplo, o estatuto da 

quadrilha e as fichas de inscrição. Desta forma, isto possibilitaria o contato com grupos 

já formados e que se encontram regularmente para ensaiarem. 

A escolha pela quadrilha foi um trabalho árduo. A primeira tarefa foi manter 

contato com os quadrilheiros e seus representantes. Isso foi possível a partir da 

aquisição de uma lista de contatos telefônicos dos representantes de algumas quadrilhas 

Juninas. Notei que algumas delas participavam do concurso de quadrilhas juninas 

realizados pela TV Sergipe – afiliada Rede Globo – anualmente
14

 e outras do Concurso 

Arrasta Pé realizado pela TV Atalaia – afiliada Rede Record.  

Assim, o passo seguinte foi começar a ligar para representantes das quadrilhas 

cuja lista era formada por 59
15

. Seguindo a ordem alfabética comecei a ligar uma a uma, 

excluindo as quadrilhas do interior, já que meu interesse era a cidade de Aracaju. No 

total, entrei em contato com 19 delas, que se localizavam na Capital. Das 19 quadrilhas, 

                                                           
14

 Para mais informações sobre a Federação, a Liquajuse e os concursos de quadrilhas juninas no Estado 

ver SILVA, Priscila. A Rua da Festa: Ritual Festa e Performance na Rua São João.  
15

 Esta lista está anexada sem os números telefônicos preservando a privacidade dos informantes.  
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só consegui manter contato com 8 delas. Dessas oito quadrilhas, três não estavam mais 

atuando e suas atividades estavam paralisadas no momento. Das cinco quadrilhas 

restantes, um empecilho se apresentava – o horário dos ensaios das quadrilhas 

coincidiam: sábado e domingo. Nesse momento percebi que a tarefa não seria fácil. 

Como escolher entre essas cinco, com qual ou quais quadrilhas que eu me envolveria 

numa pesquisa com observação direta? 

Para definir a escolha comecei a fazer incursões em campo para sentir o que essa 

experiência poderia me proporcionar. Frequentei alguns ensaios iniciais e conversei 

com a diretoria da quadrilha Apaga Fogueira antes mesmo de iniciar a pesquisa com a 

quadrilha escolhida. Durante a conversa, percebi que a quadrilha junina se destacava por 

estar vivenciando um interessante processo de mudança, no que se refere à produção de 

figurinos e aos objetivos do grupo, nas palavras da diretora da quadrilha. Principalmente 

por suas justificativas sobre o fato de que as mudanças tinham relação com os jovens na 

quadrilha junina. 

Desta maneira cheguei à quadrilha Apaga Fogueira que foi bastante receptiva. 

Outro fator considerável foi a localização geográfica e o contexto das competições 

juninas. Um dos fatores mais relevantes foi também a percepção da presença marcante 

de jovens no grupo, considerados pela diretoria da quadrilha, como um fator 

imprescindível na composição de um novo cenário de manifestação cultural no ano de 

2014. Adiante, segue um fluxograma para melhor esclarecer como foi realizado o pré-

campo e as escolhas sobre o grupo estudado. 
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Figura 1: Fluxograma referente ao pré-campo. 

Ilustração: Liana Matos e Uelton Carvalho. 
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Desta forma, a Apaga Fogueira foi a quadrilha selecionada dentro do leque de 

disposições apresentado acima. Realizei observações diretas e entrevistas. Para as 

entrevistas, foi feito um recorte de 10 brincantes da quadrilha e toda sua diretoria, além 

da presidente e fundadora da quadrilha. Foram entrevistados 10 quadrilheiros, no 

momento anterior aos ensaios. Some-se a isto o levantamento de dados demográficos 

sobre o grupo realizado com um questionamento com perguntas subjetivas pelo fato das 

entrevistas serem executadas no momento anterior ao ensaio, geralmente no atraso 

inicial aos mesmos e apenas uma subjetiva pelo fato das entrevistas sobre o que é ser 

quadrilheiro. Este questionário foi aplicado a 70% do grupo observado. O que serviu 

como fonte para análise sobre o perfil social do quadrilheiro. 

 Desta forma, a Dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro capítulo 

o objetivo é elaborar uma discussão sobre a literatura disponível a respeito da relação 

entre juventudes e quadrilhas juninas. Devido a escassez de referencial teórico sobre a 

articulação entre essas duas temáticas, o que apresento aqui reflete a busca por um 

debate que se encontra em formação no campo da pesquisa nas Ciências Sociais. Para 

tanto, foi feita uma pesquisa ampla para cada temática em separado, com o intuito de 

compreender as discussões abordadas até o momento, tanto no campo das quadrilhas 

juninas quanto nos estudos sobre as juventudes. Em seguida, busquei trabalhos que 

versassem sobre as juventudes correlacionadas à musica, à dança, às festas com a 

finalidade de  entender como os autores tratavam tais questões relacionadas às 

expressividades juvenis, ao estilo de vida e ao consumo cultural. Já os trabalhos que 

falavam sobre as quadrilhas juninas se detinham a análise da manifestação cultural, pelo 

viés da política, do empreendedorismo, da economia e da historiografia. Portanto, nesse 

primeiro capítulo, discorro sobre a quadrilha enquanto uma associação/organização, 

questionando como se dão as relações de poder, as sociabilidades, o comportamento e a 

presença das juventudes na quadrilha junina, em especial na quadrilha Apaga Fogueira, 

visto que quem está à frente da diretoria são os fundadores da quadrilha, que já tem 31 

anos de existência. Para finalizar, trago uma percepção sobre as quadrilhas e seus 

componentes articulados num cenário de competições juninas e consumo cultural. O 

consumo cultural foi um tema que surgiu na pesquisa de campo e serviu como plano de 

fundo da análise em questão.  

No segundo capítulo trago um panorama sobre as quadrilhas em Sergipe, 

demonstrando como elas estão dispostas geograficamente no espaço do Estado. 
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Apresentar essa configuração espacial se torna necessário para deixar clara a estratégia 

metodológica da escolha da quadrilha analisada nesta Dissertação. Nesse contexto o 

objetivo do capítulo é perceber como as quadrilhas se articulam, quais as entidades que 

as regulamentam, como se dá o processo de filiação a esses órgãos e quais concursos 

existem. Assim, destaco o discurso dos presidentes das entidades, seus pareceres e 

discussões a respeito dos concursos. Outro assunto abordado no capítulo é uma 

discussão sobre o termo quadrilheiro. Buscou-se, a partir de entrevista e da observação 

direta, entender como se manifestam os processos identitários entre os jovens 

quadrilheiros da Apaga Fogueira e se esta categoria está presente entre eles e quais os 

sentidos dados a ela. Tal amostragem é abordada a partir da construção de uma tabela 

que reúne os termos utilizados pelos integrantes para definir o que significa ser 

quadrilheiro. Ao finalizar o segundo capítulo, os temas sociabilidades e lazer ganham 

forma e contextualizações nos estudos sobre as juventudes e as quadrilhas. Aqui o 

debate está centrado no entendimento sobre o significado das redes de sociabilidades 

para os jovens, para os integrantes de forma geral e para as entidades que as organizam.  

O terceiro momento desta Dissertação é dedicado à análise das experiências 

juvenis através de uma perspectiva interseccional. A ideia central do terceiro capítulo é 

tecer um diálogo com a teoria da interseccionalidade para abordar a geração e o gênero, 

articuladas ao tema gênero, que acabou por aparecer na observação direta como um 

elemento significativo das sociabilidades na quadrilha junina em questão. Descrevo o 

processo de escolha e construção do tema utilizado pela quadrilha para a competição no 

ano de 2014. Assim, apresento, no primeiro momento, a quadrilha junina Apaga 

Fogueira e sua configuração a partir dos dados coletados em campo. Aqui é 

desenvolvido todo o processo de formação do tema utilizado no ano de 2014 pela 

quadrilha para as competições. Desta forma, traço uma análise da escolha das músicas, 

da dança, dos figurinos e do projeto cultural da quadrilha em questão. Essa descrição 

densa é feita com base nas observações diretas e no diário de campo. Em seguida, os 

gráficos apresentados possibilitam uma discussão sobre o perfil da instituição para 

poder compreender melhor ao que esta se propõe como organização. Em seguida, a 

partir de uma abordagem interseccional busco articular as juventudes, a geração e o 

gênero presentes nas sociabilidades e vivências juvenis da Apaga Fogueira na busca 

pela existência ou não de um sentido social atribuído à categoria juventude e aos jovens 

quadrilheiros de Aracaju/SE.  
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Por fim, na última parte, apresento as considerações finais a que a investigação 

antropológica me conduziu, as possíveis respostas às perguntas que nortearam a 

problematização desta Dissertação e o que imagino pode ser uma contribuição para o 

crescimento da pesquisa sobre as quadrilhas juninas e sobre as juventudes e suas 

experiências sociais em cenários de consumo cultural. 
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I CAPÍTULO: 

 

JUVENTUDES, QUADRILHAS JUNINAS E CONSUMO CULTURAL 

 

 

“[a quadrilha] Representa tudo de bom, é cultura pra mim, pra mim é 

a coisa mais importante da minha vida e desse bairro. Esse bairro é um 

que tinha os antigos forrós e até hoje ainda existe, os primeiros 

arraiais eram aqui, eu menina via tudo isso aí. Hoje não tem mais 

nada, morreu tudo. A cultura de massa acabou, pisou, acabou e 

também dentro disso tem a violência. Pra mim isso é um projeto de 

vida.” (Mulher, 46 anos). 

 

Desde as primeiras incursões em campo ficou perceptível que mergulhar na 

temática das juventudes na quadrilha junina me conduziria para um universo além do 

comumente conhecido como um cenário glamoroso, de reverberação da cultura 

tradicional e de comunhão entre todos os seus praticantes. Para uns, ela se torna uma 

atividade de lazer, para outros, um instrumento de trabalho e para tantos um projeto de 

vida retratado na epígrafe que inicia este capítulo.  

Aqui, tenho como objetivo apresentar a discussão sobre as juventudes e as 

quadrilhas juninas em um cenário de consumo cultural e como essa discussão foi 

desenvolvida pelas ciências sociais. É notório, na literatura disponível, que há carência 

de estudos que abordam as quadrilhas com enfoque em seus integrantes e que sejam 

guiados por uma bibliografia referente à cultura juvenil. Existem trabalhos que 

relacionam as teorias das juventudes com festas, eventos, estilos de vida, música e 

dança. Porém, ainda são poucas as construções analíticas nessa área do conhecimento.  

Os estudos sobre as juventudes e as manifestações culturais vêm crescendo no 

cenário acadêmico, mas ainda são incipientes na antropologia no Brasil. Neste capítulo, 

apresento trabalhos que fomentam, de forma relacional, ideias sobre as juventudes e 

suas expressividades nas artes, no consumo e na cultura, já que há carência de trabalhos 

sobre a proposta de análise desta Dissertação especificamente – os jovens e as 

quadrilhas juninas. Assim, realizo uma revisão bibliográfica sobre como as juventudes, 
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bem como as quadrilhas, vêm sendo debatidas nas ciências sociais, para entender o 

percurso teórico-metodológico adotado na composição destas primeiras discussões e 

como essa relação se dá em Sergipe. 

No curso desta fase de pesquisa bibliográfica, fiz uma investigação em sites, 

banco de teses, biblioteca local e departamentos de áreas afins às ciências sociais. Nesse 

processo, compus um acervo pessoal com trabalhos que discutem quadrilhas, 

juventudes e festas, como temas trabalhados isoladamente, já que não encontrei os 

temas discutidos de forma correlacionada. Após leitura minuciosa dos trabalhos 

coletados, ficou perceptível que alguns dados sobre o perfil social dos participantes das 

quadrilhas estavam sendo contabilizados sem serem discutidos de modo mais denso 

pelos  autores que discutem o tema das quadrilhas juninas.  

As quadrilhas analisadas nesta Dissertação estão inseridas em um processo de 

consumo cultural. Isto se torna perceptível quando visualizamos a presença das mesmas 

em competições juninas, quando elas se articulam criando atividades lucrativas em prol 

da montagem cênica e coreográfica do grupo, quando participam e fomentam eventos 

nos bairros para a comunidade em geral. Desta maneira, o consumo se apresenta como 

uma categoria analítica que serve para pensar a relação entre as juventudes e as 

quadrilhas juninas e entender como esses atores sociais vivenciam a quadrilha. 

A primeira etapa deste capítulo é visitar a literatura dos estudos juvenis com a 

finalidade de refletir a respeito da sua construção social e sociológica. Para tanto, 

questiono como surgiu essa categoria, como ela foi sendo desenhada e fixada no 

discurso da academia e como ela se encontra na atualidade. Desta maneira, apresento 

como a considero para os fins da análise. Essa discussão possibilitará, de maneira 

retrospectiva, mergulhar nos termos utilizados para referenciar as juventudes em suas 

respectivas épocas e contextualizações. Assim, autores como Margaret Mead (1975), 

José Machado Pais (2003), Carlos Feixa (2004), Rossana Reguillo (2000) foram 

norteadores da construção analítica deste capítulo.  

Em seguida, trago os estudos sobre as quadrilhas juninas com o intuito de pensar 

esse campo de estudos, reconhecendo suas principais abordagens, mas tratando a 

quadrilha como uma instituição social reconhecida por seus integrantes, pela 

comunidade local e pelos governantes. Desta forma, busco dilatar o debate e buscar 
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informações sobre a quadrilha junina como um grupo social complexo, híbrido e 

singular.  

Toda essa discussão está fundamentada em um cenário que envolve o consumo. 

Consumo de bens, de serviços e de cultura. Esse consumo cultural, utilizado aqui, será o 

cenário das análises relacionais sobre juventudes nas quadrilhas juninas. Ele será o elo 

de discussão para entender como ocorre a ideia de juventude no seio das quadrilhas 

juninas uma vez que estão inseridas em um ambiente competitivo, diverso e consumista. 

Para isso é importante uma revisão da literatura sobre as temáticas aqui propostas.  

A respeito dos estudos sobre as quadrilhas juninas destaco: Maria Giffoni 

(1964), Câmara Cascudo (1988), Luciana Chianca (2006), Priscila Silva (2007), Eliseu 

Santos (2013). Já sobre as juventudes: José Machado Pais (2003), José Magnani (2005), 

Juarez Dayrell (2007), Howard Becker (2009).  A respeito do consumo cultural: 

Douglas e Isherwood (1980), Mike Featherstone (1995), Theodor Adorno (2009), 

Néstor Canclini (2010). Tais autores que debatem, respectivamente, temáticas relativas 

às manifestações juninas e as quadrilhas, às juventudes e ao consumo cultural.  

 

 

1.1 Visitando a Literatura dos Sobre Juventudes. 

 

 

Traçar o percurso dos estudos sobre esta categoria, analisar sua construção 

histórica e apresentar bibliografias que atentem a esse debate tornou-se importante para 

situar os traços norteadores deste trabalho na análise do conceito de juventude. 

Entretanto, o foco aqui não é elaborar um ensaio bibliográfico sobre o tema, mas 

apontar os conceitos que direcionaram esta pesquisa e como as juventudes e suas 

produções foram evidenciadas pela literatura. É fundamental observar os diferentes 

entendimentos sobre a categoria juventude e sua contextualização, para assim perceber 

como ela foi se constituindo no modo que a conhecemos hoje.  

Assim, é preciso levar em consideração que nem toda sociedade tem uma 

categoria juventude para se pensar e nomear, haja vista que esta não pode ser 

considerada igual em toda sociedade, pois cada qual pode carregar uma construção 
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diferente. A presença da palavra juventude é recente e inspira atenção, como uma ideia 

construída social e sociologicamente, definindo uma condição biológica, etária, 

psicológica e social.  

Falar sobre juventude fora do âmbito das consideradas complexas, por exemplo, 

se torna um caminho complexo e diverso devido à suas diferenciações internas entre 

uma e outra sociedade considerada tradicional. De acordo com Feixa (2014), a única 

coisa comum à maioria das sociedades “é o valor outorgado à puberdade como limite 

fundamental no curso da vida, básico para a reprodução da sociedade em seu conjunto” 

(FEIXA, 2004, p.261). Segundo ele, quanto mais a sociedade for complexa em suas 

instituições sociais e políticas, mais sentidos diferenciados a categoria juventude pode 

adquirir.  

Outro exemplo da ideia atribuída à juventude centra-se nas sociedades 

horticultoras. Feixa (2004) traz dois estudos de casos: Os Tikopia por Raymond Firth e 

o Caso de Samoa por Margareth Mead. No primeiro a adolescência é vista como uma 

fase da aquisição de status e privilégios sociais quando o jovem aprende as atividades 

econômicas. Não se trata aqui de um ritual de passagem de uma fase da vida a outra, 

mas de uma fase de maturação. Já no segundo caso, o de Samoa, é o mais conhecido 

entre os trabalhos sobre a adolescência, por ter rompido com uma visão universal do 

conceito sobre juventude, a juventude aparece aí como um processo aberto e sem 

conflito, em que o adolescente não recebe uma carga de responsabilidades a serem 

cumpridas.  

Para Feixa (2004), ao fazer uma leitura de Mead “o caso de Samoa coloca de 

manifesto o início de uma hierarquização social em função da idade e a criação de um 

longo período de dependência no qual a notável contribuição econômica dos jovens vai 

acompanhada de um status de subordinação ao poder Matais, que pode se estender até 

os 30 ou 40 anos. Entre as garotas, o período de adolescência supõe a reclusão nas 

tarefas domésticas, num contexto de dependência familiar” (FEIXA, 2004, p.267). 

Ao analisar os estudos de caso sobre antropologia indígena no México, Feixa 

(2004) encontra uma lacuna ainda maior. Nos momentos em que há descrição e análise 

de rituais nas comunidades indígenas, por exemplo, os jovens e as crianças encontram-

se à margem de tais estudos. Para ele “os menores de idade (crianças e jovens) tenderam 

a ser invisíveis para a investigação antropológica, que centrou seu olhar nos adultos 
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homens.” (2004, p.275).  Assim, trabalhos escritos por volta dos anos de 1900 não 

traziam os de menor idade como centro em suas observações e, quando citados, 

resumiam-se a comporem os rituais de passagem que ocorriam em suas comunidades.  

Com o advento do poder estatal, a urbanização de alguns locais, a divisão social 

do trabalho, grupos sociais começaram a emergir e a serem notados no contexto social. 

Imbuídos de relações de poder e hierarquização social, os “novos grupos” surgem 

subordinados à dominação do homem adulto, já esclarecida nos trabalhos anteriores. 

Nas sociedades estatais, nas palavras de Feixa (2004), alguns fatores são incluídos a 

esse novo agrupamento social: a formação cívico-militar dos jovens homens, o 

surgimento de centros institucionais a fins de socialização dos jovens e o nascimento de 

valores culturais e simbólicos atribuídos à juventude. Exemplos disso são: a Grécia 

Clássica e a Roma Antiga que comportam conceitos relacionados a uma construção 

cultural, a educação.  

Nesse período aparece, na Grécia, o chamado mito da juventude, quando seu 

conceito é resumido a necessidades fisiológicas, prazeres sexuais, ideologias, ou seja, 

termos utilizados até os dias atuais quando se busca uma definição no senso comum, por 

exemplo. Entretanto, a juventude surge aí como uma categoria subalterna subordinada 

aos adultos. 

No período medieval nas comunidades camponesas, a juventude foi tratada por 

um lado como inexistente e por outro como participante ativa nas comunidades rurais ao 

conduzirem momentos festivos e comemorações. (FEIXA, 2004). Esse caráter 

participativo aciona a juventude à participação na vida econômica da sociedade em que 

está inserida. Entretanto, para Feixa (2004), falar nessa categoria na Europa medieval e 

moderna é uma tarefa difícil e discutível. Assim, tornou-se claro que a categoria 

juventude, ao longo de anos, quando abordada o foi por diferentes formas, conceitos e 

análises.  

Com a Revolução Industrial e a expansão capitalista a juventude ganha o perfil 

de uma realidade social e adquire estereótipos e símbolos que se tornaram 

característicos a um dado grupo social específico. Entretanto, torna-se impossível datar 

precisamente seu surgimento no decurso da história enquanto uma categoria consistente. 

Assim, enquanto uma categoria analítica, ela nasce no século XX devido as 

transformações socioeconômicas que foram características de uma nova configuração 
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mundial, mais globalizada. Desta forma, ao evidenciar a existência desse grupo como 

sujeitos ativos da vida em sociedade, surge a ideia de juventudes nas instâncias sociais 

como o direito, a escola, a família e a saúde.  

Desta maneira, nota-se que a literatura sobre juventudes é recente na discussão 

acadêmica. Até certo tempo, essa categoria, essa fase da vida, não era reconhecida como 

sujeito na estrutura social. A juventude passa a ser notada num passado recente como 

sujeito no meio social e ganha notoriedade, num passado recente, quando 

correlacionada aos momentos pelos quais as sociedades passavam como: modificações 

econômicas, políticas, culturais e sociais.  

Os primeiros estudos sobre juventudes foram elaborados pela psicologia, e, 

posteriormente, pela antropologia, sociologia e demais ciências sociais. De acordo com 

Feixa (2004)
16

, foi no início do século XX, em 1904, com a publicação do livro 

“Adolescence: Its Psychology and its Relation to Physiology, Anthropology, Sociology, 

Sex, Crime, Religion and Education” de G. Staleyn Hall que a categoria juventude 

ganha seu primeiro momento na história enquanto uma categoria visível a ser estudada. 

Ela passou, então, a ser retratada como uma instância universal e comum a todas as 

sociedades, fato notado nos discursos providos e aceitos na época por pesquisadores em 

relação à teoria de Stanley Hall. 

 Entretanto, nessa mesma época, Margaret Mead, que realizava pesquisas em 

Samoa
17

, constatou que as teorias relativas à homogeneidade da condição juvenil 

encontravam-se defasadas. Para ela, em Samoa, a adolescência não era o momento de 

crise ou tensão social, e tampouco fisiológica, mas um “desenvolvimento harmônico de 

um conjunto de interesses e atividades que amadureciam lentamente.” (MEAD, 1975, p. 

153-154). Para ela, essa fase de transição aparece em rituais de passagens configurando 

o momento de transição de uma etapa da vida a outra, mas sem maiores transtornos. 

                                                           
16

 Feixa elabora esse texto com o objetivo de traçar o caminho dos estudos sobre as juventudes e como 

essa categoria foi abordada em seus diferentes contextos socioculturais. Texto didático e referencial 

quando se estuda os processos relacionados aos jovens, ele é marco nas teorias sobre os estudos juvenis e 

demonstra, historicamente, como essa categoria foi sendo construída e institucionalizada nos diversos 

segmentos sociais de distintas sociedades. Para isso, ao fugir de uma visão histórica da juventude 

enquanto um problema social, ao abortar a intenção etnocêntrica, ele recorre a um mapeamento 

panorâmico dos estudos sobre a categoria, diacronicamente, na busca pelo momento da condição juvenil.   

17
 Pesquisa que resultou no livro Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa. 
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 Em seguida, ainda nas discussões elaboradas por Feixa, há duas abordagens 

interessantes no que tange a categoria. A primeira é quando a juventude é tratada 

enquanto uma construção cultural e desnecessária à estrutura das sociedades segundo 

Gerard Lutte (1984). Ou seja, além de uma linha teórica que traz a juventude enquanto 

um grupo que compartilha de mudanças fisiológicas relativas à puberdade, há outra 

linha que aborda a categoria como uma construção cultural.  Entretanto, a segunda 

abordagem critica as ideias de Gerard Lutte e traduz o termo como sendo um processo 

indispensável para a existência dos atores sociais. Essas ideias partiram de José Luis 

Zárraga (1985) em seu texto “A inserção social dos jovens”. 

Assim, Feixa (2004) faz uma abordagem evolutiva do termo a partir da análise 

de alguns trabalhos de campo para tentar compreender como se dá a noção dessa fase da 

vida em determinadas organizações sociais.
18

 Assim, percebe-se que, nos estudos 

antropológicos, a discussão sobre as juventudes surgiu atrelada à ideia de 

transitoriedade, de mudança, de intermédio entre duas fases da vida: a infância e a vida 

adulta. Ficou perceptível que existia uma lacuna entre a infância e a fase adulta já que 

até os anos 20, do século XX, as análises estavam centradas nos rituais de passagem de 

uma fase da vida a outra com ausência de debates sobre essa transição e sobre os 

indivíduos que passavam por ela. De acordo com Pais (2003): 

 

(...) a adolescência só começou a ser vulgarmente encarada como 

fase da vida quando, na segunda metade do século XIX, os problemas e 

tensões a ela associados a tornaram objeto de consciência social. O 

envolvimento dos jovens em grupos de amigos e os comportamentos que 

começaram a ser identificados como fazendo parte de uma cultura 

adolescente foram fonte de preocupação tanto de educadores como de 

reformistas de meados do século passado. (PAIS, 2003, p. 40) 

 

Desta forma, percebe-se que a categoria juventude abarcou durante anos 

conceitos e abordagens diversas a depender da sociedade em que elas estavam inseridas. 

Assim, analisadas aqui no plural, as juventudes remontam a uma composição 

polissêmica, híbrida e dinâmica que atravessa o conceito inicial de uma fase transitória 

                                                           
18 Para continuar seu trajeto dos estudos sobre a categoria juventude Feixa (2004) seleciona alguns 

modelos de sociedades e estudos de casos com o objetivo de apresentar ao leitor como ela é vista ou não 

em cada situação destas: “os “púberos” das sociedades primitivas sem estado; os “efebos” das sociedades 

estatais antigas; os “garotos” da sociedade; os “rapazes” das sociedades industriais avançadas; e os 

“jovens” da sociedade pós-industrial”. (FEIXA, 2004, p. 261).  
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sem conceituação analítica própria, sem substância, sem concretude. Essa proposta 

traduz a inquietude quanto ao engessamento de conceitos formulados em escolas 

antropológicas anteriores. Dizer que a juventude pode ser tratada no plural é algo 

recente nos estudos sobre essa categoria. Antes de ser abordada no plural, outros termos 

foram condicionando, moldando e manipulando a definição determinista sobre a noção 

de juventude. 

No momento pós II Guerra Mundial, a juventude é vista como sinônimo de 

desesperança ao ser correlacionada com os sentimentos gerados pelo Pós-Guerra em 

países como Alemanha, Itália e Espanha. Na década de 50, 60 e 70 a escolarização está 

em voga e “a juventude começou a ser considerada e analisada como suporte de uma 

cultura radicalizada, rebelde e conflituosa, desejosa de uma afirmação de autonomia em 

relação ao mundo dos adultos” (PAIS, 2003, p. 53).  

A juventude marca presença na universidade, produz opinião e ganha espaço no 

cenário de discussões ideológicas com tendência mais a esquerda das referências 

ideológicas que estavam em evidência naquele momento. Uma juventude empoderada e 

produtora de sentido. Desta forma, a noção de juventude vai tomando forma e sendo 

inventada. De acordo com Feixa (2004): 

 

Num contexto de plena ocupação, com uma capacidade aquisitiva 

crescente por parte dos jovens, com a difusão dos meios de comunicação de 

massa e da sociedade de consumo, com a escolarização em massa e o 

nascimento do mercado adolescente, emerge a noção de “cultura juvenil” 

como categoria autônoma e interclassista; começa a ter êxito o culto à 

juventude e esta se converte na idade da moda. (FEIXA, 2004, p. 307). 

 

Nesse momento surge o termo cultura juvenil. Sua gênese se dá associada à 

sociedade de massa e ao reconhecimento da sociedade dessa categoria enquanto um 

grupo social ativo na sociedade. Para Bourdieu (1978)
19

, a ideia da categoria juventude 

é algo manipulável à medida que é tida como uma unidade social, isto é, abordada no 

singular. Portanto, na discussão teórica que sustenta esta pesquisa, a noção de juventude 

será sempre pensada na condição dos múltiplos sentidos e das múltiplas possibilidades 

de se pensar e de se viver o que se possa entender como juventude. 

                                                           
19

 Ideias da entrevista do autor Pierre Bourdieu intitulado “A juventude é apensa uma palavra” extraído 

do livro Questões de Sociologia do mesmo autor.  
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Na década de 70, surge o CCCS com o objetivo de analisar as expressões do 

Pós- Segunda Guerra Mundial. O interesse por esse período deve-se ao fato de que, as 

décadas de 50 e 60, estiveram envoltas pelos processos de consumo de massa, 

impulsionado pela indústria cultural e também pelo comportamento diferenciado de 

jovens que não se tornaram adeptos a da configuração consumista de massa ao se 

apresentarem como uma cultura de resistência à ordem hegemônica do mercado. 

Entretanto, o CCCS rompe com a visão sobre a juventude enquanto um grupo social 

problemático e parte para outras abordagens. 

A juventude e suas práticas ganham mais notoriedade e passam a ser 

denominadas de Subculturas. O termo remetia aos estudos das manifestações culturais 

de uma classe trabalhadora entendida como subculturas de resistência. Após esse 

período, alguns autores aludem às ideias suscitadas pelo termo a fatores que o 

enfraquecem analiticamente. Por exemplo, Andy Bennett (1999) tece algumas críticas à 

abordagem do conceito de “subculturas”: a) o foco da escola CCCS era analisar os 

jovens da classe operária a partir da influência que eles sofriam com a produção 

industrial em massa, b) análise somente dos jovens da classe trabalhadora dispensando 

as outras classes, e c) ausência de mulheres entre os pesquisados. O termo Subcultura, 

embora tenha recebido críticas e ressalvas ao longo dos anos, ainda é tema de referência 

em pesquisas acadêmicas quando assinalam a relação entre juventude e estilos de vida, 

por exemplo. 

Assim, nota-se que os contextos sociais os quais as pesquisas sobre as 

juventudes se firmaram foram sendo modificados com o passar do tempo e, 

consequentemente, nem sempre contemplam novos cenários sociais. Para tanto, outros 

autores, à medida que continuam observando a sociedade, vão criando e recriando 

conceitos com o objetivo de encontrar novas formas de análise sobre as  manifestações 

socioculturais juvenis em tempos de globalização, consumo e interatividade.  

Uma dessas formas foi o termo Contracultura que surge aludindo aos 

movimentos de jovens que se manifestavam contrário ao ideal hegemônico presente no 

final dos anos 60. Segundo Ângela Montoya (2007) em seu artigo “Juventude, música e 

identidade”, esse segmento inclui a oposição ao sistema dominante, ou seja, toda 

vivência em grupo que fosse de encontro com o sistema oficial. 
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Alguns pontos chaves se perpetuam de forma reificada como sendo 

fundamentais na construção social da noção de juventude, a partir da ideia de juventude 

problema na escola, na família, no espaço público e nas hierarquias estabelecidas. 

Segundo Pais: 

A noção de juventude somente adquiriu uma certa consistência 

social a partir do momento em que, entre a infância e a vida adulta, se 

começou a verificar o prolongamento – com os consequentes <<problemas 

sociais >> daí derivados – dos tempos de passagem que hoje em dia 

continuam a caracterizar a juventude quando aparece referida a uma fase da 

vida. (PAIS, 2003, p.40) 

 

Já nos anos 80 a UNESCO declarou, em 1985, o ano internacional de atenção a 

juventude, considerando que ela estava sendo tratada como um grupo social 

desocupado, carente de ideologias e dependente da família. Isto é, os discursos agora 

proferidos sobre essa categoria não mais diziam respeito aos movimentos sociais e às 

ideias revolucionárias das décadas anteriores. (FEIXA, 2004) 

O termo Tribos Urbanas foi utilizado por Mafessoli (2006), título de seu livro, 

para analisar os agrupamentos urbanos, considerados por ele como microgrupos, que 

estariam sendo regidos pelo que ele denomina de nomandismo e por novas formas de 

convívio e de consumo na sociedade moderna do último quartel do século XX.  Para 

Feixa (2004) o termo Tribos Urbanas foi estigmatizado pela mídia, sendo passível de 

confusão metafórica, já que essa expressão “tribo” remete a agrupamentos tradicionais, 

estruturadas e fundamentadas em princípios de cooperação e organização sólida.   

Entretanto, o termo Tribos Urbanas, apontado por Mafessoli, quebra o 

significado corrente da palavra tribo como uma comunidade tradicional fundada na 

ordem da sistematização e o ressignifica enquanto uma organização fragmentada adepta 

às novas formas de consumo de massa. Ou seja, a crítica de Feixa recai na definição e 

uso do termo sem suas devidas contextualizações e ressalvas.
20

 

                                                           
20 Desta forma, quando passa a ser conceitualizada, a categoria cresce com um estereótipo de padrão 

social imoral – da sexualidade ate a criminalidade.  E, é em relação a uma sociedade democrática liberal 

capitalista que surgem as primeiras preocupações e estudos da juventude em relação à criminalidade, 

tratando o jovem como criminoso e passional. Desta maneira, as experiências associadas ao espaço 

público passam a ser uma preocupação analítica do que é um problema social – droga, delinquência, 

desemprego. E numa outra perspectiva os problemas sociológicos passam a marcar um espaço. 
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Após esse retrospecto sobre a fomentação do termo juventude e suas 

significações ficou notório que esse campo de estudo encontra-se em constante 

atualização. Segundo Pais (2003, p.37) “a juventude é uma categoria socialmente 

construída, formulada no contexto de particulares circunstâncias econômicas, sociais ou 

políticas; uma categoria sujeita, pois, a modificar-se ao longo do tempo.” Um contexto 

particular que não está alheio às manifestações culturais de Sergipe como as quadrilhas 

juninas. Durante a pesquisa na quadrilha Apaga Fogueira a categoria juventude sempre 

foi mencionada nas entrevistas. 

Um dos motivos que me chamou atenção na escolha desta quadrilha foi o fato da 

diretora artística Jailde Santos
21

 deixar claro que a quadrilha estava rompendo seu lado 

“tradicional” e se tornando “estilizada” por alguns motivos: visando a classificação nos 

concursos de quadrilhas do Estado, bem como para manter e agregar jovens que se 

sentiam desmotivados por não se classificarem no concurso e não terem a visibilidade 

que desejavam neste período. Essa afirmação mostrou que a juventude quadrilheira da 

Apaga Fogueira aparece como peça fundamental da quadrilha que, para a direção da 

mesma, é ela que dá sentido ao novo momento que a quadrilha está passando. 

Desta forma, mergulhada em campo e imbuída desse discurso sobre os jovens na 

quadrilha, passei a buscar quais as nomenclaturas utilizadas para referenciar as 

dinâmicas juvenis e aprofundar a que apontasse melhores discussões ao cenário da 

relação entre juventude e quadrilheira. À medida que fui estudando este retrospecto 

referencial da categoria juventude, notei que as Culturas Juvenis e os Estilos de Vida 

possibilitariam alargar o debate e impulsionar a construção analítica na pesquisa de 

campo desta Dissertação.  

Entretanto, cabe ressaltar que a categoria juventude é constituída socialmente a 

partir de uma falsa ideia de homogeneidade, de uma mesma faixa etária e de pessoas 

que comungam dos mesmos interesses sempre referenciados a símbolos, crenças e 

normas. Fato que o autor José Machado Pais (2003) critica e intitula de “cultura juvenil 

unitária”. Desta forma, a juventude sempre esteve relacionada a problemas sociais, a 

uma faixa etária e a um grupo social.  

                                                           
21

 Jailde Santos é a Diretora de Eventos da Quadrilha Apaga Fogueira e filha da presidente (fundadora) 

Ana Santos. Entrevista concedida dia 06/04/14 na Escola de Ensino Fundamental Maria Thétis Nunes, 

local do ensaio no sábado e domingo. 
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O termo Culturas Juvenis no plural, está associado aos estudos culturtais e é 

consensualmente o mais utilizado atualmente. A diferença e a mudança na utilização 

dos termos permite uma análise distinta da categoria juventude de uma mera associação 

à estereótipos de marginalização à produção de sentido e de identificação com a ideia de 

juventude. A transformação interessante no uso do termo é a amplitude nos cenários 

discursivos, já que para Feixa (2004) falar em cultura juvenil é falar de uma ação 

produzida pelo coletivo.  

No caso da Apaga Fogueira a ideia de juventude relacionada aos problemas 

sociais foi um fato mencionado e muito observado nos ensaios. Primeiro, Jailde Santos, 

diretora de eventos da quadrilha, problematizou situações as quais disse que precisou 

intervir no momento do ensaio para impedir o consumo de drogas por parte de alguns 

jovens. Outro momento que observei foi a indisposição de uma quadrilheira que 

questionou à diretoria quanto ao uso de drogas e pronunciou que não faria par com o 

quadrilheiro que estava “fumando”. Naquele momento a diretoria interveio para 

averiguar e o ensaio continuou.  

Esse exemplo suscita uma discussão também notável na academia: os estudos 

sobre o desvio. Falar em desvio ou comportamento desviante é interessante à medida 

que este proporciona uma construção analítica sobre as relações de poder. Entretanto, é 

necessário entender o comportamento desviante a partir da percepção de que o próprio 

desvio é uma construção social. Portanto, se há uma construção social do desvio é 

porque a norma também foi construída socialmente. Desta forma, abordarei o desvio no 

mesmo patamar da norma, sem hierarquização, a partir de uma abordagem relacional, e 

não unilateral.  

O desvio é um comportamento diferenciado que vai de encontro ao que está 

sendo dito como padrão e que não se enquadra na norma que o grupo social comunga. 

Quando o indivíduo infringe uma regra que, está institucionalizada na lei ou no 

costume, ele é considerado pelos outros como um desviante. Segundo Becker (2009) a 

noção de desviante, nomeado por ele de outsider, é relativa e demanda, do pesquisador, 

senso crítico e perceptivo da situação que se queira analisar, já que a condição de 

desviante é relacional. No exemplo citado anteriormente sobre a recusa da dança por 

parte da quadrilheira, talvez para ela e para a diretoria executiva, o jovem seja um 

desviante. 
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Na observação direta, ao presenciar esta situação, ficou claro que o jovem foi 

considerado um desviante e visto pelos colegas que não coadunavam com a ação como 

um fora da norma. De acordo com Becker (2009, p.15) “quando uma regra é imposta, a 

pessoa que presumivelmente a infringiu pode ser vista como um tipo especial, alguém 

de quem não se espera viver de acordo com regras estipuladas pelo grupo.” E a maneira 

de resolver a indisposição momentânea foi a troca de pares para o momento da dança. 

Como naquela noite o ambiente do ensaio não estava muito iluminado não consegui 

visualizar o jovem mencionado pela quadrilheira, mas notei que ele não participou do 

ensaio no referido dia.  

Tratar o desvio com o mesmo olhar, com o mesmo nível de análise, sem a 

caracterização através da qual a norma é estudada, é tentar deixar claro que tudo 

depende do posicionamento relacional. Segundo Gilberto Velho (1985, p.27) “o 

desviante é um indivíduo que não está fora de sua cultura, mas que faz uma leitura 

divergente”. Isto é, a chave para uma análise consistente está na análise relacional. Para 

o autor é crucial perceber que tudo depende de onde se olha e para onde se olha, sempre 

de forma relacional, senão caímos no erro de hierarquizar a norma e deixar coadjuvante 

e minimizado o possível desvio.  

Desta forma, percebo que a composição da juventude quadrilheira da Apaga 

Fogueira é híbrida, diversa e múltipla. Assim, a juventude aparece aqui não como uma 

cultura de resistência em que os jovens são protagonistas únicos de uma manifestação 

cultural, mas sim fazem parte de um processo já existente e que comporta gerações 

variadas. Por conseguinte, trato a juventude no plural, como heterogênea. De acordo 

com Gilberto Velho “colocar a juventude no plural expressa a posição de que é 

necessário qualificá-la, percebendo-a como uma categoria complexa heterogênea, na 

busca de evitar simplificações e esquematismos.” (VELHO, 2006, p.192). Assim, 

também entendo as juventudes em suas heterogeneidades complexas e diversas. 

Dentre vários teóricos que versam sobre essa discussão, alguns se destacam por 

fugir da ideia de um grupo social homogêneo e coeso; analisando as juventudes a partir 

de reflexões sobre as semelhanças, as diferenças, a forma como uma fase da vida se 

relacionada com as outras fases, as gerações, os estilos de vida, do cotidiano dos jovens, 

como, por exemplo, as retóricas acionadas para referenciar a categoria dentro da 

quadrilha analisada. É perceptível que na análise sobre a juventude quadrilheira da 
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Apaga Fogueira segui esta linha de entender a construção social do conceito a partir 

dessas identidades acionadas ao tratar os integrantes como componentes heterogêneos. 

Isto é, juventudes de gerações diferentes e histórias de vida distintas, já que os 

integrantes não vivem no mesmo bairro em que a quadrilha reside.  

Na visão de Pais (2003), descobrir se a juventude caminha na unidade ou na 

diversidade é crucial para romper a barreira de um conceito já formulado como uma 

etapa da vida, somente. Na unidade, seria quando a categoria é acionada enquanto uma 

fase da vida e, na diversidade, quanto remete à diversidade de gostos, preferências, 

classes sociais, entre outros, que fazem com que os jovens se distingam.
22

  

Já Rossana Reguillo (2000) tece um conjunto de ideias a respeito dos estudos 

sobre as culturas juvenis no México e na América Latina com a finalidade de perceber 

como os questionamentos sobre como o campo das culturas juvenis vêm sendo 

pensadas, já que são caracterizadas pelas suas multiplicidades. Desta forma, traz um 

debate sobre os jovens considerados filhos da modernidade. Apresenta uma discussão 

sobre a importância do contexto social em que esses jovens vivem: mundo globalizado 

de mudança constante. 

Desta maneira busco analisar as juventudes da quadrilha junina Apaga Fogueira, 

como uma juventude polissêmica, multifacetada e heterogênea em que as fronteiras, as 

margens e os limites das relações sociais são estabelecidos pelos atores sociais juvenis. 

Mas no que e como elas convergem e divergem? Segundo Pais (2003, p.44), “quando a 

juventude é considerada na sua diversidade, as vertentes de acesso à vida adulta 

mostram-se bastante fluentes, flexíveis e elas próprias diversificadas”. Assim, traço em 

seguida o campo da literatura a respeito das quadrilhas juninas, como as juventudes se 

destacam e se articulam dentro de um processo de consumo cultural. 

 

 

                                                           
22

 Pais (2003) aponta duas tendências para se analisar as juventudes: Fase da Vida e Conjunto Social, 

apresentadas posteriormente por ele como, respectivamente, Corrente Geracional e Corrente Classista. A 

corrente geracional trata a juventude como uma determinada fase da vida, a uma faixa etária.  A corrente 

classista refere-se a diferentes culturas juvenis que pertencem a determinadas classes sociais. Enfim, 

unidade ou diversidade, a proposta é tratar a juventude sempre no plural: juventudes. 
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1.2 Estudos sobre as quadrilhas juninas.  

 

 

Os estudos sobre quadrilhas juninas já datam de certo tempo. Trabalhos que 

versam sobre as tradições, os relatos e sua configuração são presentes em áreas como a 

antropologia, a sociologia, a comunicação social e a história. Neste momento farei uma 

contextualização sobre os debates recorrentes na abordagem das quadrilhas para 

entender quais problemáticas estavam envolvidas e, assim, mostrar como construí esta 

proposta de análise.  

Considerada dança palaciana do século XIX, a quadrilha
23

 surge na Europa e é 

caracterizada por ser uma dança formada por pares que se dispõem num quadrado. Ela 

ganha destaque em momentos históricos importantes na Europa como, por exemplo, o 

período napoleônico na França, na época das monarquias como forma de celebração às 

vitórias alcançadas pelos imperadores. A partir disso, a quadrilha se torna popular e 

alcança vários lugares devido à propagação dos costumes europeus pelo mundo. No 

Brasil, ela chega junto à Corte Portuguesa
24

, em 1808, e era dançada em várias épocas 

do ano, ou seja, não estava atrelada à simbologia dos festejos juninos.  

No Brasil do século XIX, as quadrilhas figuravam um momento de celebrações 

restritas à corte e à aristocracia vigente. Uma dança destinada à camada privilegiada da 

sociedade da época. Os salões do Rio de janeiro sediavam as apresentações de uma 

dança palaciana que foi se tornando popular na sociedade carioca e em outros centros 

urbanos no país.
25

  

                                                           
23

 Segundo Cascudo (1988, p. 743), a quadrilha é “A grande dança palaciana do século XIX, protocolar, 

abrindo os bailes da corte, em qualquer país europeu ou americano, tornada preferida pela sociedade 

inteira, popularizada sem que perdesse o prestígio aristocrático, vivida, transformada pelo povo que lhe 

deu novas figuras e comandos inesperados, constituindo o verdadeiro baile em sua longa execução de 

cinco partes, gritadas pelo “marcante”, bisadas, aplaudidas, desde o palácio imperial aos sertões.”  

24
 Ainda de acordo com Câmara Cascudo (1988, p.744) a quadrilha chega ao Brasil no século XIX e é 

dançada nos salões do Rio de Janeiro no período da Regência. Foi “trazida por mestres de orquestras de 

dança francesa, como Milliet e Cavalier, que tocavam as músicas de Musard, “o pai das quadrilhas” e 

Tolbecque. Foi cultivada por nossos compositores, que lhe deram acentuado sabor brasileiro, a começar 

por Calado, que as fez com acento bem carioca. Hoje é dança desaparecida em quase toda parte, com as 

suas variantes inglesas “lanceiros” e “solo inglês”. A quadrilha não só se popularizou, como dela 

apareceram várias derivadas no interior.” 

25
 De acordo com Luciana Chianca (2010), no Rio de janeiro, em Salvador, no Recife e em São Paulo, a 

quadrilha era dançada em várias épocas do ano e em versões como: “quadrilha de Julien, quadrilha de 

Munsard, francesa, diplomática, napolitana, de lanceiros e quadrilhas scottish.” E ainda acrescenta que a 
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De acordo com Chianca (2010), com a mudança de regime no país, do império 

para a república, a quadrilha deixa de ser dançada pela burguesia, pela camada urbana, 

por ser considerada um elemento característico de um período monárquico e também 

por uma mudança de ideias. Mas, em contrapartida, ela ganha características populares 

e logo se espalha pelo interior do país com elementos novos e estereotipados. Assim, a 

quadrilha sai do cenário artístico dos grandes centros urbanos e só retoma a sua 

visibilidade citadina nos processos de migração que aconteceram nos anos 50, do século 

XX (TRIGUEIRO, 2010; CHIANCA, 2010). 

A investigação e a problemática referentes a essa manifestação cultural foram 

registradas por vários pesquisadores ao longo de anos. Alguns trabalhos são clássicos. 

Sobre os conceitos e as histórias destas manifestações temos os trabalhos de Luciana 

Chianca que traz análises sobre o surgimento das quadrilhas num contexto tanto 

brasileiro quanto regional. Sua Tese de doutorado, que virou o livro, “A festa do 

interior: São João, migração e nostalgia em Natal no século XX” traz uma análise sobre 

o São João no Rio Grande do Norte e, em determinado momento, mostra o processo de 

configuração das quadrilhas juninas e sua importância nos festejos de junho. 

 Em Sergipe, Aglaé Fontes (1990) é destaque com o livro “São João é Coisa 

Nossa” que reúne artigos de vários pesquisadores sobre a história dos festejos juninos 

no Estado de Sergipe publicado na década de 90.  Em um capítulo “São João! 

Retrospectiva sobre um festejo que é nosso” do autor José Valfran de Brito (1990), a 

história dos festejos no Estado é destaque junto a um material rico sobre as quadrilhas 

na década de 90: a criação de espaços públicos como os arraiais e os barracões
26

. Outro 

dado é o registro das quadrilhas que desejavam dançar nos espaços da cidade, inclusive 

a quadrilha especialmente analisada aqui – Apaga Fogueira.  

                                                                                                                                                                          
dança se tornou mais conhecida em 1860, fato comprovado em pesquisa nos jornais da época que já 

notificava a dança como uma atração musical doa bailes carnavalescos. Desta forma, “a dança já era, 

pois, popularizada e conhecida dos leitores”. Informação retirada da matéria “Quadrilha Junina: a 

aventura de uma dança palaciana no Brasil” publicado no site da Revista Pré-Univesp em 15 de julho de 

2010 e acessado no dia 04 de junho de 2014.  

Site:http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br/preunivesp/186/quadrilhas-juninas.html. 

26
 Na década de 90, o Governo do Estado cria um projeto de instituição de barracões, espaços dedicados a 

leitura, cursos, salão de festa para impulsionar e propagar as manifestações culturais locais. Foram 

criados, em 1988, um total de 16 arraiais para as apresentações das quadrilhas e dos shows e também a 

criação de três barracões: 1) Barracão Cultural Gonzagão localizado no Conjunto Augusto Franco; 2) 

barracão Cultural Seu Oscar situado no Conjunto Bugio; 3) Barracão Cultural Hilton Lopes no conjunto 

Castelo Branco. (BRITO, 1990). 

http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br/preunivesp/186/quadrilhas-juninas.html
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Outro destaque são os trabalhos realizados pela orientação da professora 

Eufrázia Cristina Menezes Santos sobre as quadrilhas e os quadrilheiros em Sergipe no 

campo das ciências sociais, na Universidade Federal de Sergipe: 1) A monografia de 

Priscila Santos, intitulada “A Rua da festa: Ritual, Festa e Performance na Rua São 

João” com uma abordagem sobre a importância dos festejos juninos da Rua São João 

nas manifestações culturais de Aracaju. Nesse trabalho, Santos (2007) apresenta, no 

terceiro capítulo, a visão tanto dos bastidores quanto da apresentação das quadrilhas nos 

festejos juninos, aborda a origem da dança e escreve sobre o concurso das quadrilhas. 2) 

A monografia de Eliseu Santos (2013), trata do processo de reconfiguração das 

quadrilhas na década de 80 e 90 e mostra o processo de competições juninas que 

acontecera no Estado, nas últimas décadas.
27

  

As quadrilhas geralmente aparecem relacionadas à própria visibilidade no 

período junino, e, quando se referem aos quadrilheiros os trazem relacionados ao 

sentimento de ser quadrilheiro com debates sobre identidade e/ou processos identitários 

associados à região. No decorrer desta pesquisa ficou claro, no momento do 

levantamento bibliográfico, que uma série de dados das pesquisas citadas acima falam 

do perfil das quadrilhas juninas e dos quadrilheiros. Esse perfil é curiosamente 

associado, articulado e entendido como uma faixa etária que compreende a juventude, 

mas inexistem trabalhos que versem sobre essa discussão.
28

 

Desta forma, os dados dos outros trabalhos demonstram que existia a presença 

expressiva de uma juventude e, ao fazer conexões entre eles, notei a carência na análise 

dos dados do perfil dos quadrilheiros. Quando os autores abordaram esse perfil estavam 

interessados em aspectos como: a quantidade de integrantes, a faixa etária, a 

escolaridade e a classificação, com o intuito de elaborar gráficos demonstrativos de 

determinada quadrilha, mas não se dedicaram à análise do comportamento, das 

                                                           
27

 Outro trabalho, que não faz parte desse ensejo, mas é destaque na área da comunicação e semiótica, é 

uma Dissertação de mestrado apresentada à USP, Universidade de São Paulo, do autor Vitor Belém, que 

traz uma contextualização dos festejos juninos pelo viés da comunicação, da emissora de televisão - Tv 

Sergipe afiliada da Rede Globo e sua programação no período festivo.  

28
 De acordo com o Estatuto da Juventude, são consideradas jovens as pessoas com idade entre quinze e 

vinte e nove anos de idade. A lei nº 12.852 institui em 05 de agosto de 2013, o Estatuto da Juventude, que 

traz os princípios e as diretrizes gerais desta faixa etária. É importante mencionar que, para os jovens 

compreendidos entre quinze e dezoito anos de idade, aplica-se a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e, em seguida, excepcionalmente o EJUVE. 
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sociabilidades, do consumo cultural, dos estilos de vida e da presença, bem como dos 

significados, da juventude nas quadrilhas juninas.  

Abordo aqui a quadrilha junina enquanto uma organização social e política que 

está presente em vários estados brasileiros ao discutir com os trabalhos que tratam dos 

estudos sobre a juventude no âmbito das associações e das sociabilidades. Torna-se 

necessário mencionar que o interesse é entender quais os papeis sociais, as relações de 

poder e a interação entre os jovens no contexto de uma quadrilha junina.
29

  

Dentro da quadrilha junina, todos exercem um papel social. De forma 

organizacional tem-se o/a presidente e fundador/a da quadrilha, os diretores que são 

responsáveis pela gerência, o coreógrafo destinado a elaborar a dança e as figuras 

coreográficas, o marcador responsável pelo andamento e atuação dos brincantes nos 

ensaios e em cena, os quadrilheiros e os ajudantes dos bastidores. Cada um tem sua 

função já predeterminada nos ensaios e reuniões. Entretanto, todos são integrantes, 

quadrilheiros, filhos, pais, funcionários, trabalhadores na vida cotidiana. Além de seus 

papéis na quadrilha, eles carregam papéis sociais que desenvolveram desde o processo 

de socialização no seio familiar, tornando-se, assim, seres múltiplos de funções e 

representações.  

Essas trajetórias de vida, tão díspares, se encontram num único espaço e são 

guiadas pela afinidade da expressividade cultural junina. Entre os jovens, fica claro que, 

heterogêneos em sua estrutura e guiados por anseios individuais, eles estão expostos a 

ingressarem dentro de uma organização regulada por normas e regras e a estarem 

imbuídos pelo senso de coletividade que a organização solicita.  

                                                           

29
 Os jovens serão estudados dentro do contexto da quadrilha junina, em um cenário de consumo cultural, 

em que a quadrilha faz parte do contexto urbano. Essa relação de jovens e espaço urbano já é discutida 

por autores da antropologia como, por exemplo, o José Magnani (2005) que traz um debate interessante 

no texto “Os circuitos de jovens urbanos”. Ele analisa a inserção dos jovens no espaço citadino sem 

pensar no jovem em si, mas observa como eles se articulam no meio urbano. Frise-se que, no caso desta 

Dissertação, o interesse está em analisar como os jovens quadrilheiros se articulam e criam suas redes de 

sociabilidades. É notório que a relação comportamento e espaço/associação/instituição é algo relevante a 

esse trabalho e torna-se central nos estudos sobre as quadrilhas juninas e as juventudes mesmo que de 

forma tão incipiente. Portanto, perceber as sociabilidades, as permanências e as regularidades se tornam 

fundamentais. 
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Segundo Dayrell “as práticas culturais juvenis não são homogêneas e se 

orientam conforme os objetivos que as coletividades juvenis são capazes de processar, 

num contexto de influências externas e interesses produzidos no interior de cada 

agrupamento específico.” (2007, p.6).  A quadrilha não se configura como uma 

instituição social estática. Ao contrário, ela estimula os jovens a se envolverem com os 

objetivos do coletivo, a que eles não sejam levados somente por impulsos individuais, 

mas a transcender as particularidades em função de modelos gerais.  

O objetivo deste capítulo é perceber as articulações, não se contentar em 

mencionar a quadrilha como uma forma de lazer, mas identificar a quadrilha como um 

espaço institucional e associativo em que o jovem se depara à dançar, à brincar e ao 

mesmo tempo cumprir com as regras e normas dos ensaios, dos passos, do 

comprometimento.  Frise-se a ideia de uma juventude plural que não está fechada e 

incomunicável com outros estilos, lugares e possibilidades da vida cotidiana. Trago aqui 

a quadrilha enquanto grupo, mas também enquanto um espaço social
30

 institucional em 

que ela funciona como o lugar. “O espaço é muito mais do que uma representação 

intelectual. É uma produção feita de movimentos, gestos, cumplicidades.” (PAIS, 2005, 

p.6). 

As quadrilhas juninas transformam os espaços físicos em espaços sociais ao 

darem significados particulares, ressignificando os locais dos ensaios como, por 

exemplo, o local de ensaio da Quadrilha Apaga Fogueira – a Escola Municipal Maria 

Thétis Nunes. Da mesma forma que muitos estudiosos da antropologia urbana têm a 

cidade como cenário ou plano de fundo para analisar as juventudes, também trato a 

quadrilha enquanto um cenário propulsor de relações sociais diversas, lugar de 

articulação, espaço das sociabilidades e existência de relações de poder. Um espaço que 

possibilita as sociabilidades entre os quadrilheiros, desses com a comunidade 

circunvizinha e com os expectadores tanto nos ensaios quanto nas apresentações. Essa 

sociabilidade entre eles é visível e fundamental na discussão proposta. 

Desta maneira, perceber como esses jovens se relacionam com seus colegas da 

mesma faixa etária, com outros grupos etários e outras gerações é outro fator 

interessante ao tratar a quadrilha enquanto uma instituição. A sociabilidade é o reflexo 

                                                           
30

 Utilizo o termo espaço social no sentido que daria Certeau (1994) à ideia de lugar. 
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das dinâmicas relacionais e como ocorre em um determinado grupo de pessoas, em 

alguma situação relacionada à escola, à família e ao trabalho. 

A sociabilidade determina, de certa forma, quais indivíduos estão inseridos ou 

excluídos, próximos ou afastados, em situações adversas e ocorre no cotidiano. O que 

vale a esta discussão é que a sociabilidade pode ser pensadas nas instituições, nas 

associações, como na quadrilha junina.  

 

“Mas, também, pode ocorrer no interior das instituições, seja no 

trabalho ou na escola, na invenção de espaços e tempos intersticiais, 

recriando um momento próprio de expressão da condição juvenil nos 

determinismos estruturais. Enfim, podemos afirmar que a sociabilidade, para 

os jovens, parece responder às suas necessidades de comunicação, de 

solidariedade, de democracia, de autonomia, de trocas afetivas e, 

principalmente, de identidade.” (Dayrell, 2007, p.7.) 

 

No cotidiano dos ensaios, os jovens convivem com um considerável numero de 

situações e de atores sociais: os colegas quadrilheiros, o marcador, a diretoria da 

quadrilha, a presidente da mesma. Estas relações estão imbuídas por afinidades e 

conflitos, regras a serem cumpridas, vontades individuais e anseios coletivos. Segundo 

Dayrell (2007, p.14) esse tipo de relação é “fruto da ação recíproca entre o sujeito e a 

instituição, esse processo, como tal, é heterogêneo.” 

 

1.3 O Consumo Cultural 

  

O que pretendo neste item é mostrar o cenário do consumo cultural envolto no 

tema desta pesquisa. Para tanto, apresento a seguir como a cultura foi se configurando 

ou configurada em produto.
31

 Derivado do latim, Consumere, que significa a ação de 

gastar, a palavra “consumo” inicialmente se refere ao ato ou efeito de gastar, destruir, 

fazer uso de bens, produtos e/ou serviços que contemplem as necessidades tanto 

imediatas quanto secundárias dos indivíduos. Para Raymond Willams (1976) no seu 

                                                           
31

 Delimitar as fronteiras entre a sociedade de consumo e a cultura de consumo seria um trabalho além 

desses termos, apontaria a uma discussão entre os limites do social e do cultural, um tema extremamente 

complexo e discutível. Discussão que não é o foco desta Dissertação, porém apresento as discussões que 

permearam os debates sobre o consumo.  
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livro Keyword, consumir alude a palavras como destruição, desperdício e gastos. Desta 

forma, remonta-se a ideia de que o ato de consumir se destinada à aquisição de algo 

material, físico, palpável que pode ser comprado e comercializado.  

Entretanto, “o consumo não deve ser compreendido apenas como consumo de 

valores, de utilidades materiais, mais primordialmente como consumo de signos” 

(Featherstone, 1995, p.122).
32

 É com esta designação ao termo que busco analisar o 

cenário do consumo cultural no qual se inserem as quadrilhas juninas: numa disputa não 

somente pelo título da melhor quadrilha em uma competição, mas na disputa pelo que 

isso representa, pelo significado social do título. Outro aspecto é o consumo da 

quadrilha como símbolo da cultura das festas juninas já que estar na quadrilha, ser 

quadrilheiro, se transfigura numa produção de sentido que ultrapassa o fato primeiro de 

estar dentro de um grupo. Isto é, envolve sentidos e produções de um ideário de ser 

quadrilheiro.   

O consumo se torna central nas investigações sociais no início do século XX, 

quando diversos pensadores da época têm a percepção de que a estrutura da sociedade 

está sendo modificada. Tal mudança se refere às prioridades do mercado no momento, 

quando o foco da indústria e do exercício da cidadania perpassa a relação e consumo. 

Segundo Featherstone (1995), essa mudança de foco deve-se a três fatores: a expansão 

da produção capitalista; a crescente e notória satisfação proporcionada pela aquisição de 

bens e também pelo valor social a eles associados – como um marcador das diferenças 

sociais de classe; e o prazer proporcionado ao sujeito pelo ato de consumir.  

Assim, nota-se que o conceito inicial da palavra consumo começa a ser ampliado 

e modificado. Passa de uma designação primeira de ser um gasto, um desperdício de 

bens materiais, e incorpora novos elementos ao se configurar como um processo que 

estabelece valores sociais a bens materiais e, em seguida, passa a estabelecer as relações 

sociais. 

Canclini (2010), em Consumidores e Cidadãos, para ultrapassar o reducionismo 

conceitual que o termo pode sugerir, ele propõe uma reconceitualização e aborda o 

consumo como um “espaço que serve para pensar, e no qual se organiza grande parte da 

                                                           
32

 Utiliza-se do conceito de Raymond Willams com o objetivo de tecer as primeiras ideias que se pensou 

sobre o conceito e significado da palavra consumo. Descontextualiza-se aqui sua discussão e apresenta-se 

somente o significado etimológico da palavra.  
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racionalidade econômica, sociopolítica e psicológica nas sociedades.” (CANCLINI, 

2010, p.14). Ele parte de uma análise da transição das consideradas identidades 

clássicas nas ciências sociais como, por exemplo, nação e etnia, para um momento de 

reconfiguração das relações sociais, dos processos identitários do final do século XIX 

com o objetivo de entender o cidadão e suas formas de relacionamento no cenário 

globalizado do consumo. 

A forma como o crescimento de bens é capaz de estabelecer as relações sociais 

se torna a preocupação de cientistas sociais quando discorrem sobre os modos de 

consumo. A escolha por determinada mercadoria de design ou de estética, por exemplo, 

pode dizer algo sobre quem é o indivíduo que consome, mas também simboliza e 

demarca as diferenças entre estilos, nos gostos e nas relações sociais ocidentais 

contemporâneas, ou seja, não aponta apenas as características individuais, mas 

relacionais. (FEATHERSTONE, 1995).  

Outros autores como Douglas M. e Isherwood B. (1980)
33

 apresentam a maneira 

pela qual as mercadorias afloram e estabelecem relações sociais. Para esses autores é 

possível identificar uma classe social a partir do consumo. Segundo eles, o primeiro 

conjunto de consumo que o ser humano necessita está vinculado à alimentação, 

consumo geral; a segunda classe destina-se ao consumo tecnológico – a aquisição 

dessas tecnologias; o terceiro refere-se ao conjunto de informações, ao acesso à 

educação, estudo e informação.
34

 

O cenário do consumo será apresentado aqui, não como a busca e aquisição por 

bens materiais e serviços, mas para perceber de que forma são atribuídos os sentidos e 

os significados às coisas e como isso pode estabelecer as relações sociais e demarcar os 

incluídos e os excluídos dentro da instituição quadrilha junina.  

                                                           
33

 Mesmo não escrevendo com cunho sociológico ou antropológico, mas visando economistas, Douglas e 

Isherwood estão centrados em entender como esse processo de consumo pode delimitar as fronteiras das 

relações sociais. Entretanto, cabe ressaltar que não abordo essa relação de forma determinante, mas 

relacional. 

34
 A partir de tais leituras, deixo claro que não utilizo das ideias de determinismo econômico quando 

discorro sobre as designações de classes. Apenas aponto as discussões dos autores buscando 

contextualizar como vem sendo pensado o consumo nas ciências sociais, mas friso perceber que não é 

somente a relação de consumo que determina as relações sociais. O consumo aponta aspectos de 

determinadas identificações de grupos, de gostos e preferências.  
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Ficou claro, nos momentos da pesquisa, que a aquisição dos bens materiais e o 

poder aquisitivo das quadrilhas é um fator interessante quando se trata das competições 

de quadrilhas juninas não somente no Estado, mas no Brasil. Isso porque para participar 

de um concurso existem pré-requisitos e regras de pontuação como, por exemplo, os 

trajes utilizados pelos quadrilheiros, que fazem com que os participantes busquem 

meios de se engajarem dentro do processo. Mas antes é preciso entender como se dá o 

processo do consumo cultural; como a cultura se torna objeto de desejo, de gosto, de 

disputa no mercado. 

Esse processo de transição do foco da produção para o consumo fez surgir novas 

formas de se relacionar, novos processos identitários e novos objetos de desejos. Assim, 

possibilitou o crescimento, não somente das mercadorias de uso imediato, mas também 

às artes de se inserirem no processo de expansão capitalista, de publicidade, estética, 

design à medida que passou a produzir um novo cenário do consumo – o consumo 

cultural – ao se tornar símbolo.   

Segundo Featherstone: 

“Usar a expressão cultura de consumo significa enfatizar que o 

mundo das mercadorias e seus princípios de estruturação são centrais para a 

compreensão da sociedade contemporânea. Isso envolve um foco duplo: em 

primeiro lugar, na dimensão cultural da economia, a simbolização e o uso de 

bens materiais como “comunicadores”, não apenas como utilidades; em 

segundo lugar, na economia dos bens culturais, os princípios de mercado – 

oferta, demanda, acumulação de capital, competição e monopolização – que 

operam “dentro” da esfera dos estilos de vida, bens culturais e mercadorias.” 

(1995, p.121) 

 

 A partir da leitura de Featherstone é perceptível que cultura de consumo e estilo 

de vida ganham novas abordagens teóricas. Para Featherstone (1995) e Braudrillard 

(1975,1981) esse processo de consumo cultural ganha atributos e passa a ser 

referenciado como o consumo de valores simbólicos e não somente valores de uso 

material. Nesse sentido, a cultura de consumo e o estilo de vida estão envoltos em um 

processo de demanda, oferta e competição e suscitam uma produção de sentido sobre 

aquilo que é consumido. 

 O estilo de vida, tal qual como entendo nesta Dissertação, está relacionado com 

a produção de sentido sobre o que é consumido, o valor simbólico da mercadoria e a 

maneira pela qual a estilização da vida pode estabelecer as relações sociais. O estilo de 
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vida está associado àquilo que o indivíduo consome suscitando gostos e preferências 

pessoais. Ainda de acordo com Featherstone (1995, p.119) o estilo de vida “conota 

individualidade, auto expressão e uma consciência de si estilizada.” Isto é, o que a 

pessoa consome, utiliza, veste e exibe como, por exemplo, roupas, automóvel, o corpo, 

aparelhos tecnológicos são indícios não somente de um padrão social financeiro, mas 

também de uma estilização da vida que, por sua vez, produz um sentido sobre que 

significa estar com determinada roupa, ou estampar uma tatuagem, ou exibir um 

aparelho mais recente e remete, portanto, a um status social específico.  

Assim como Marcon (2012) analisa as diferenças e os interesses em comum 

compartilhados por jovens na periferia de Lisboa com o consumo e a produção do 

Kuduro
35

, busco a análise, no universo das quadrilhas juninas, do estilo de vida que é 

refletido no consumo de determinados produtos, a exemplo de suas vestimentas. Há 

roupa específica para os ensaios das quadrilhas, outras para o dia da competição e, 

ainda, há a reutilização da camisa da quadrilha no dia a dia dos integrantes. Essa 

utilização da camisa, com identificação da quadrilha a qual o indivíduo está ligado, 

reforça a ideia de pertencimento a um grupo social
36

 e engloba um significado 

substancial que vai além do uso de uma vestimenta, ao sentido produzido pelo uso desse 

traje.  

Outra forma de consumir que se enquadra no estilo de vida do quadrilheiro é o 

consumo específico de determinadas músicas regionais; a preferência por utilização de 

comidas típicas em seus eventos particulares
37

. Nesse contexto é notório que o 

crescimento da indústria cultural impulsiona, de certo modo, o reconhecimento de uma 

categoria jovem na fabricação de produtos específicos para eles. Isso também mostra 

que a indústria cultural os veem como sujeitos ativos no processo de consumo, um 

sujeito de direitos e deveres, um sujeito de consumo como aponta Rossana Reguillo 

(2003). 

                                                           
35

 Segundo Fran Marcon (2012) “O Kuduro é é um estilo de dança e música que surgiu em Luanda, nos 

anos noventa, e que logo em seguida chegou a Portugal através das relações entre os imigrantes angolanos 

e o país de origem. Ao lado de outras formas de expressão cultural juvenis, como o hip-hop, o rap e o 

reggae, o kuduro passou a fazer parte integrante do consumo e da produção cultural dos jovens da 

periferia de Lisboa, em meio a um universo de tensões sociais, étnicas e geracionais.”(2012, p. 2). 

36
 A discussão sobre a ideia de pertencimento será apresentada no segundo capítulo quando trago a 

discussão sobre o processo identitário “quadrilheiro”. 

37
 Sobre esses eventos organizados pela quadrilha aqui analisada ver a discussão no terceiro capítulo. 
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É perceptível que a cultura, as formas de lazer e a arte são absorvidas pela 

indústria cultural à medida que são atribuídos valores de troca a esses elementos. A 

década de 80 é um momento chave em que as teorias sobre o consumo emergem e a 

sociedade também se modifica. Em Aracaju, as quadrilhas passam por um processo de 

reconfiguração na sociedade sergipana. Ao longo dos anos 80 ela deixa de ser uma 

expressão cultural comunitária e passa a ser consumida por produtores culturais que 

criam concursos com premiações.  

Nos primeiros anos dessa década as primeiras ideias teóricas sobre a relação 

entre sociedade e cultura também se firmam nas ciências sociais enquanto um campo 

central e não mais coadjuvante. O processo de reconfiguração do cenário junino em 

Aracaju, como bem estudado pelo Eliseu Santos (2013), demarca, nos anos de 1980 a 

2000, o momento com maior número de criação e fundação de quadrilhas, transição de 

estilos e incorporação de novos elementos nas manifestações juninas.   

A partir desse cenário, a indústria cultural das festas juninas vai se configurando 

e passa a se apropriar dos bens culturais e os torna produtos a serem consumidos ao 

transformar a cultura em mercadoria. Os estudos sobre a denominada indústria cultural 

emergem nos anos 50, a partir de autores da denominada Escola de Frankfurt, através de 

Adorno e Horkheimer, por exemplo. As discussões analíticas nessa época tiveram o 

foco na situação da arte na sociedade industrial e, a partir desse momento, os debates 

circulavam por dois polos: o valor das artes, por exemplo, e a nova produção e consumo 

em massa.
38

  

Essa situação de enquadrar-se em um concurso, atualizar-se em relação às novas 

tecnologias e aprimorar seus trajes remete a uma discussão sobre o estilo de vida e o 

status social que ele designa. Ao analisar a situação social do surgimento da nova 

burguesia, a migração dos estilos de vida dentro de uma mesma classe social, 

Feathertstone (1995), toma como aporte teórico o livro “A Distinção” de Bourdieu
39

 

                                                           
38

 Segundo Adorno e Horkheimer (2009), a crítica, dos teóricos da época, sobre o surgimento da indústria 

cultural, dizia respeito à disputa de mercado e à possibilidade dos objetos se tornarem produtos 

confeccionados e comercializados de forma massificada desvalorizando e excluindo a arte de maneira 

geral. A crítica recai na ideia de que a indústria cultural moldaria toda produção artística e cultural. 

39
 Feathertstone reconhece os trabalhos do Bourdieu e utiliza-se de suas análises sobre o mapeamento dos 

gostos e das práticas da cultura. Porém, deixa claro sua crítica ao determinismo econômico que a análise 

de Bourdieu condiciona. “A tentativa de mapear o gosto simplesmente em termos de renda deixa escapar 

os princípios duais em funcionamento, pois o capital cultural tem sua própria estrutura de valor, que 
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para utilizar-se do conceito de habitus com o intuito de “descrever o conjunto de 

disposições que determinam os gostos e caracterizam essa camada social” (1995, 

p.128).   

Assim, para ele, o estilo de vida é conduzido pelo desejo de enquadramento de 

uma classe social a outra classe superior no sentido financeiro, intelectual e social. No 

caso das quadrilhas juninas, as que buscam estar dentro do considerado padrão 

competitivo, ao se filiarem a alguma entidade com o propósito de participar de um 

concurso televisionado, retratam a busca pela visibilidade social no mês de junho e, 

consequentemente, trazem consigo uma ideia de status social simbólico. Não é somente 

participar do concurso, mas o sentido atribuído a esta participação.  

Enquadrar-se em um movimento como o das competições, por exemplo, é estar 

de acordo com as regras da disputa. Desta forma, as quadrilhas foram se tornando não 

somente uma manifestação em comemoração aos santos juninos, compartilhada por 

amigos, por familiares e pela comunidade, mas um produto que gera renda e 

visibilidade aos que dela participam, na produção, na promoção e/ou no consumo.  

Nesse contexto de consumo cultural, de mudança estética e coreográfica das 

quadrilhas juninas, seus atores sociais não estão alheios a essas modificações. Eles não 

são mais aqueles indivíduos passivos que recebiam as informações e a consumiam sem 

contestação, mas sim cidadãos pensantes e ativos. Nessa nova configuração das 

quadrilhas juninas, tornou-se visível na Apaga Fogueira, a procura por um 

enquadramento aos novos cenários estilísticos em que se encontram as instituições que 

ganham os concursos de quadrilha junina.  

Ao se tornar produto que pode ser comercializado e vendido, na transmissão 

televisiva da disputa, por exemplo, a quadrilha tem que buscar aperfeiçoar sua 

apresentação com: figurinos mais vistosos, com melhores acabamentos; coreografias 

mais elaboradas, com figuras de palco, desenhos coreográficos e criativos; um grupo 

musical que enriqueça o andamento do trio pé de serra
40

 para entrar no nível da 

competição requerida. “Com o sucesso do baião e do xote através da voz de Luiz 

                                                                                                                                                                          
equivale à conversibilidade em poder social, independente da renda ou do dinheiro. O domínio da cultura 

possui, portanto, lógica e moedas próprias, além de sua própria taxa de conversão em capital econômico.” 

(Featherstone, 1995, p.126).  
40

 Formado por sanfona, zabumba e triângulo. 
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Gonzaga, a sanfona, o triângulo e a zabumba se tornaram o trio instrumental da festa” 

(CHIANCA, 2006). E, neste caso das apresentações das quadrilhas juninas também. 

Nessa dinâmica de estilização, segundo a diretoria da Apaga fogueira que se 

mostrou resistente às inovações, entrar nesse processo de aprimoramento do conjunto 

tem a finalidade de manter os jovens como integrantes ativos da instituição que se 

encontravam desanimados por não terem a visibilidade necessária no período junino 

como quadrilheiros de outras quadrilhas. Agregar novos membros, mobilizar os já 

efetivados e impulsionar a sociabilidade juvenil se tornou um sinal diacrítico na Apaga 

Fogueira.  

Entretanto, constata-se que a quadrilha em questão não estava totalmente alheia 

ao processo modernizador da manifestação, não foi um processo de ruptura abrupta, 

mas que vem acontecendo ao longo dos anos, o que poderia chamar aqui de uma 

coexistência entre tradição e modernidade quando, por exemplo, em anos anteriores eles 

usaram a chita
41

 na fabricação das roupas mesclando com tecidos brilhosos.  

As juventudes presentes na quadrilha junina se apresentam como um elemento 

fundante na nova configuração estética da instituição. Elas atuam em um cenário de 

consumo cultural e são convidados a não somente consumirem, mas a produzirem o 

novo momento da instituição em conjunto com o marcador e o idealizador do tema na 

história que a quadrilha irá contar no concurso. Mas, sempre imbuídos da noção de 

hierarquização e nas relações de poder vigentes e conscientes do reconhecimento da 

autoridade das figuras citadas. 

Assim, as culturas juvenis, os estilos de vida e o consumo cultural formam a 

tríade conceitual que fundamentam a discussão teórica que envolve esta Dissertação. 

Alguns temas foram emergindo da pesquisa de campo e se tornaram centrais no debate 

das culturas juvenis como, por exemplo, o cenário do consumo cultural, ao possibilitar a 

construção da problemática presente no texto.  Perceber as juventudes inseridas em tal  

contexto de consumo cultural e analisar como suas identidades são manifestas se tornou 

um fator relevante à pesquisa. Desta forma, apresento nos próximos capítulos um debate 

sobre os processos de identificação entre os quadrilheiros, as sociabilidades 

                                                           
41

 Tecido utilizado por muitos anos na confecção tanto de roupas de uso diário quanto dos figurinos das 

quadrilhas juninas. Material barato, de fácil acesso e sem brilho ou aplicações requintadas. 
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proporcionadas pelas instituições quadrilhas juninas e um debate sobre a questão 

geracional presente na quadrilha tomada como análise. 
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II CAPÍTULO 

 

 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DAS QUADRILHAS JUNINAS EM SERGIPE 

 

 “Ser quadrilheiro é ter orgulho das nossas tradições, é manter vivo um 

momento cultural que na maioria das vezes é discriminado por 

políticos que estão no poder e não valorizam a cultura do seu país” 

(Homem, 28 anos). 

 

 Vocalizada pelos brincantes, várias frases como a transcrita acima descreviam 

qual era a sensação pessoal em fazer parte da quadrilha junina Apaga Fogueira. Pelo 

encantamento proporcionado, pela possibilidade de estar entre os amigos, pelo contato 

físico proporcionado pela dança, entre outras, eles vão tecendo seus objetivos, suas 

identificações e suas ansiedades.  

No primeiro capítulo discorri sobre bibliografia que contempla as duas temáticas 

que fundamentam esta Dissertação. Apresentei de forma sistemática como as ciências 

sociais vêm trabalhando tanto as quadrilhas quanto as juventudes e o papel da cultura de 

consumo nessas abordagens. Optei por apresentar uma revisão bibliográfica com foco 

nas quadrilhas juninas por afinidade com o tema e leituras já realizadas anteriormente 

ao observar as juventudes na manifestação cultural citada. 

Apresentei como se deu a construção antropológica e sociológica da categoria 

juventude com o objetivo de justificar a escolha da quadrilha junina Apaga fogueira, 

apresentei de forma relacional como a juventude se destacou no processo de pré-campo. 

Em seguida centrei meus esforços em elaborar uma construção textual crítica a respeito 

de todo material coletado no tocante às quadrilhas juninas num contexto geral 

destacando o papel da cultura de consumo na construção do novo cenário da instituição 

social aqui analisada. 

 No capítulo 2, a discussão visa elaborar um levantamento das quadrilhas juninas 

existente no Estado de Sergipe, para entender como essas organizações sociais se 

articulam e se representam no cenário cultural, político e social. A análise do processo 
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de configuração das quadrilhas juninas no espaço social viabiliza uma contextualização 

desta manifestação em Sergipe com o propósito de mapear as localidades em que há 

quadrilha junina e consequentemente, a quantidade de seus integrantes com a respectiva 

faixa etária.  

Para entender como estas instituições sociais estão organizadas torna-se 

imprescindível analisar a Liga das Quadrilhas Juninas do Estado de Sergipe 

(LIQUAJUSE) e a Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Sergipe 

(FEQUAJUSE) que são os órgãos que representam as quadrilhas juninas no Estado.  

As quadrilhas juninas institucionalizadas participam de alguma dessas 

organizações e, por sua vez, a Liga ou a Federação estão vinculadas a um tipo de 

concurso de quadrilha junina que é mediada pelas emissoras locais de televisão, a TV 

Atalaia e a TV Sergipe, respectivamente. Para isso, leva-se em consideração uma 

discussão não somente dos trabalhos que já foram elaborados em anos anteriores, mas 

também uma abordagem sobre as competições de quadrilha junina que ocorrem no 

Estado, com o foco no Concurso Levanta Poeira realizado pela TV Sergipe – Afiliada 

Rede Globo. A escolha por este concurso deve-se ao fato da quadrilha escolhida estar 

participando do concurso e ser vinculada à Federação. 

Outro momento deste capítulo diz respeito é análise dos temas “ser jovem” e 

“ser quadrilheiro” enquanto um estilo de vida e um processo de identificação entre os 

integrantes das quadrilhas juninas. A intenção é perceber como esse jovem se enxerga 

dentro da instituição e como ela o vê. É importante mencionar que essa instituição é 

regida por uma visão adultocêntrica, que visa a disciplinarização de corpos e 

comportamentos, com regras a serem seguidas, mas sempre mediadas e fomentadas por 

um grupo de adultos.  Além disso, perceber como este jovem se vê diante da instituição, 

se ele se considera jovem e quadrilheiro e quais as implicações dessas nomenclaturas 

quando acionadas em seus cotidianos. 

O intuito é perceber o panorama geral das quadrilhas juninas no estado, como 

elas se organizam e se representam no cenário cultural, entender o sentido de ser jovem 

e ser quadrilheiro para a juventude integrante deste tipo de instituição e expressão de 

estilo de vida. Para isso autores como Dayrell (2007), Featherstone (1995), José 
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Machado Pais (2003, 2005), Marcon e Ennes (2014) Michel Agier (2000) e Velho 

(2013) guiarão a perspectiva dialética desta composição. 

Por fim, fomentar uma discussão sobre esta instituição enquanto um ambiente 

que proporciona as sociabilidades e oferece uma opção lazer à comunidade do bairro. 

As sociabilidades discutidas aqui serão embasadas em autores tais quais: Feixa (2004), 

Magnani (2005) Brenner, Dayrell e Carrano (2008) com o intuito de tentar perceber a 

quadrilha enquanto uma instituição social em que seus membros a procuram com o 

objetivo de aumentar suas redes de amigos, de divertimento e sociabilidades. 

 

2.1 Processo de Configuração das Quadrilhas Juninas em Sergipe e Aracaju. 

 

Para mostrar como se dá o processo de configuração de quadrilhas juninas em 

Sergipe e Aracaju tornou-se imprescindível elaborar um levantamento das quadrilhas 

juninas no Estado de Sergipe e analisar como os grupos se organizam e se representam 

na capital e no interior. Isso foi possível a partir da análise de trabalhos anteriores, mas 

com a atualização destes dados levando em consideração dados coletados no período do 

pré-campo desta Dissertação. 

A intenção é apresentar a disposição das instituições no Estado de forma 

panorâmica a partir da ilustração de um mapa geográfico. E, desta forma, mostrar onde 

está o maior numero de quadrilhas praticantes no Estado e especialmente na capital, 

Aracaju/SE e o que isso representa para a sociedade. Esse recurso visual auxiliará não 

somente aos leitores desta Dissertação, mas também funcionou como um guia 

panorâmico das quadrilhas juninas no Estado no momento do pré-campo e da análise. 

Assim, segue abaixo o mapa do Estado de Sergipe com seus municípios 

segmentados por Mesorregiões. As linhas centrais mais escuras dividem o Estado 

nessas Mesoregiões, o que facilita na delimitação do espaço e mostra onde se encontra o 

maior número de instituições. A mesorregião do Leste Sergipano é composta por 42 

cidades, a mesorregião do Agreste Sergipano é formada por 18 municípios e a 

mesorregião do Sertão Sergipano por 15 cidades. 
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Figura 2: mapa das mesorregiões de Sergipe para ilustração das quadrilhas juninas. 

Ilustração: Uelton Carvalho e Clayton Viana. 

 

 

 Mesoregião do Leste Sergipano: 59 quadrilhas juninas. 

 Mesoregião do Agreste Sergipano: 10 quadrilhas juninas. 

 Mesoregião do Sertão Sergipano: 4 quadrilhas juninas. 

 

 A partir da ilustração acima é notável que o maior número de quadrilhas juninas 

localiza-se na Mesoregião do Leste Sergipano comportando um total de 59 quadrilhas. 

Alguns fatores contribuem para esse número ser superior: além de ser a região com 

maior número de cidades, ela está mais próxima geograficamente da capital sergipana, 

local onde acontece a maior parte dos concursos, fato que facilita a criação e surgimento 

de novos grupos. Desse montante, 23 estão localizadas na cidade de Aracaju, 

concentrando assim, o maior número de instituições juninas. 
42

 

Esse preenchimento espacial da cidade de Aracaju, pelas quadrilhas juninas, 

demonstra não somente o número populacional superior em sua composição, mas 

também a facilidade que os grupos encontraram no processo de criação deles bem como 

                                                           
42

 Essa ilustração foi montada a partir da aquisição de Lista de contato das quadrilhas Juninas Filiadas à 

FEQUAJUSE (2012) e a LIQUAJUSE (2014). Os dados também foram atualizados e contrapostos com a 

lista adquirida junto à Secretaria de Cultura do Estado e a FUNCAJU – Fundação Municipal de Cultura, 

Turismo e Esportes de Aracaju no ano de 2014. Mas friso que esses dados podem ser modificados já que 

a filiação às entidades organizacionais não são fixas e fechadas, elas fluem. As quadrilhas juninas podem 

estar filiadas em um determinado momento, e em outro não estarem mais. Desta forma, contabilizei 

apenas as instituições sociais que estavam na lista das duas entidades referidas acima.  
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sua sobrevivência por anos. Soma-se a isso o suporte que a cidade pode oferecer às 

quadrilhas, a viabilidade e proximidade em poder participar do concurso, o fato de os 

grupos estarem engajados com o governo a respeito de apoio cultural, por exemplo, e 

também, pelo fato da cidade possuir as quadrilhas mais antigas do Estado.  

Assim, torna-se reflexo de uma construção histórica que alcançou paralelamente 

a construção das festividades de junho e da própria cidade. Esse preenchimento espacial 

da cidade de Aracaju será melhor visualizado no mapa abaixo sobre a disposição dessas 

instituições nos bairros de Aracaju/SE.
43

 

 
Figura 3: Disposição de algumas quadrilhas no território de Aracaju/SE.  

Fonte: Ilustração de Uelton Carvalho e Clayton Viana. 

 

O interessante nesta disposição é suscitar o debate sobre a concentração da 

manifestação na cidade de Aracaju e, dentro dela, perceber os bairros que concentram o 

maior número de quadrilhas juninas. Isso porque a quadrilha funciona como um 

momento de lazer e, ao mesmo tempo, de compromisso, com os jovens que vivem no 

bairro, como um espaço de encontro de amigos e criação de redes de sociabilidades, um 

atrativo de lazer que compete com outros lugares no mesmo bairro como, por exemplo, 

                                                           
43

 Apresento no mapa da cidade de Aracaju apenas algumas quadrilhas porque não foi possível encontrar 

a localização de todas elas. Portanto, o mapa foi construído com base em trabalhos já elaborados sobre a 

manifestação com atualização dos dados junto aos presidentes das instituições contatadas. 
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os bares, as festas, as praças. A ideia é entender como a instituição social ainda suscita 

novos integrantes, como ela consegue se manter no cenário do consumo cultural e 

midiático no bairro o qual a Quadrilha Apaga Fogueira está situada.  

Percebe-se que em Sergipe existe um número significativo de quadrilhas juninas. 

A partir da disposição geográfica nota-se que Aracaju comporta um número 

significativo delas. Frise-se que não estão sendo contabilizadas as quadrilhas que não 

mantem vínculo com as entidades, portanto esse número estima-se ser maior. 

Entretanto, nota-se que elas estão espalhadas no espaço e concentram-se com mais 

afinco nos bairros Farolândia e Grageru. 

O interesse aqui é pelas que mantem algum vínculo institucional, ou seja, que 

estejam filiadas a algum órgão regulamentador, a uma entidade que as coloca no 

contexto das competições. Em Sergipe acontecem vários concursos de quadrilhas 

juninas, tanto na capital quanto no interior. Observar esses concursos, perceber quem 

organiza e quem participa se torna um sinal diacrítico para perceber como elas estão 

sendo regidas. Entretanto, devido ao recorte temático, apresento abaixo um quadro 

comparativo com os concursos mais procurados e midiatizados na capital sergipana.  

 

Concursos em Aracaju/SE– Ano 2014 

Concursos Organização Quem pode participar Local 

Arranca Unha Governo do Estado de SE, 

Secretaria de Cultura e 

Banese.
44

 

Todas as quadrilhas do 

Estado 

Centro de Criatividade 

– Capital  

Arrasta Pé TV Atalaia – afiliada Rede 

Record 

Quadrilhas filiadas à 

LIQUAJUSE  

Itinerante – Capital e 

Interior  

Gonzagão Governo do Estado de SE, 

Secretaria de Cultura e 

Banese. 

Todas as quadrilhas do 

Estado 

Gonzagão – Capital  

Levanta Poeira TV Sergipe – afiliada Rede 

Globo 

Quadrilhas filiadas à 

FEQUAJUSE 

Ginásio de Esportes 

Augusto Franco
45

  – 

Capital  

Rua São João Sérgio Ramos Todas as quadrilhas do 

Estado 

Na Rua São João – 

Capital  

Tabela 1: relação dos concursos no ano de 2014 em Aracaju/SE. 

Acervo pessoal. 
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 BANESE: Banco do Estado de Sergipe. 
45

 O Ginásio de Esportes Augusto Franco, conhecido como Sesi (Serviço Social da Indústria), sediou o 

concurso Levanta Poeira 2014 e está localizado na Avenida canal 3, Conjunto Augusto Franco, Bairro 

Farolândia, Aracaju/SE. 
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A partir da tabela acima nota-se que duas entidades regem a organização social 

das quadrilhas juninas no Estado quando se referem às competições televisionadas: a) 

LIQUAJUSE – Liga das Quadrilhas Juninas de Aracaju e Sergipe; b) FEQUAJUSE – 

Federação das Quadrilhas Juninas de Sergipe. A discussão centra-se justamente no 

universo das competições de quadrilhas juninas que acontecem no mês de junho no 

Estado.  

Aqui, a finalidade é perceber como elas, as quadrilhas juninas, se articulam e são 

representadas. Entretanto, não cabe aqui relatar somente, mas mostrar a conjuntura na 

qual elas estão amparadas. Para isso é preciso descrever quais são os possíveis vínculos 

com as entidades organizacionais, citadas acima, quais quadrilhas mantêm tais vínculos 

e como eles são elaborados e mantidos. 

É visível, depois de atentar o olhar para o quadro acima, que as quadrilhas 

juninas e suas apresentações são determinadas pelas entidades que regulamentam os 

concursos a depender da parceria estabelecida por elas. Para que as quadrilhas possam 

participar do Arrasta Pé ou do Levanta Poeira, por exemplo, é determinante que elas 

estejam filiadas às respectivas organizações. Caso contrário, não poderão participar. 

Assim, as quadrilhas juninas podem ser vistas como uma tradição inventada
46

 

que passou por um processo de reinvenção de uma nova tradição nos termos de 

Hobsbawm (1984, p.9):  

 

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, 

normalmente regulada por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, 

de natureza ritual ou simbólica, visam incluir certos valores e normas de 

comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, 

continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se 

estabelecer continuidade em relação ao passado. (HOBSBAWM,1984, p.9) 

  

 

De acordo com o autor, as tradições “inventadas”, apesar de romperem, em tese, 

com o passado histórico, mantêm com ele uma continuidade artificial. É importante 

ressaltar que a noção de invenção não pode ser confundida com a noção de falsidade, 

                                                           
46

 Abordo o termo invenção enquanto uma perspectiva de análise e cabe ressaltar que não há preocupação 

em buscar como se deu o processo de invenção da quadrilha junina, mas ter consciência da existência 

desse processo.  
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mas uma tradição criada coletivamente.  Neste caso, a invenção da tradição é um 

processo de construção de sentido pelo discurso tanto midiático quanto acadêmico.  

Algumas manifestações juninas também recebem essa característica de uma 

tradição inventada como, por exemplo, as festas juninas no Estado de Sergipe
47

. Assim, 

as quadrilhas juninas deixam de ser uma ação espontânea e passam a ser 

regulamentadas no contexto cultural por meio da criação das entidades organizacionais 

a exemplo das analisadas nesta Dissertação: LIQUAJUSE e FEQUAJUSE.  

Além disso, a partir do momento em que há uma regulamentação de uma 

expressão considerada espontânea, em que ela passa a ser normatizada e autorizada a ser 

tradição, estamos diante de uma invenção. As tradições inventadas também se 

reinventam, porém de maneira mais rígida do que acontece com o costume por 

exemplo. De acordo com Thompson (1998) o costume tem uma dinâmica de 

transformação mais acelerada e a depender da tecnologia, ele se torna mais rápido, mais 

adaptável. Já a tradição tende a ser mais rígida, mas também é possível de se incorporar 

elementos novos a uma tradição como no caso da Apaga Fogueira. 

Estar filiada a uma dessas entidades significa não somente ter acesso a um 

determinado concurso, mas também poder ser representada oficialmente, estar na lista 

para serem chamadas para apresentações através deles, manterem-se informados sobre 

outras competições, se articularem em busca de patrocínio e ajuda de custo. Em 

contrapartida, não significa que as quadrilhas tenham que participar dos concursos, mas 

se decidirem participar devem estar de acordo com os requisitos apontados pelos 

organizadores.   

As entidades servem para regulamentar e organizar as quadrilhas juninas no 

Estado. Entretanto, percebo que essa organização dupla – FEQUAJUSE e LIQUAJUSE 

– que se apresenta, aparentemente, como um leque a todas as quadrilhas com 

possibilidades de adesão, se torna um divisor de grupos à medida que as duas entidades 

tem o mesmo objetivo, porém operam em linhas distintas quando se trata das 

competições. Some-se a isso o fato delas estarem articuladas a interesses comerciais de 

duas empresas de comunicação. 

                                                           
47

 Para mais informações sobre as festa juninas e invenção das tradições em Sergipe ver: ARAUJO (2009) 

que trabalha com a festa junina no interior do Estado na cidade de Areia Branca; GARÇEZ (2009) sobre 

os festejos na capital Aracajuana. 
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Operar em linhas distintas, ter parceiros diferentes e delimitar o campo de 

atuação de uma instituição como a quadrilha junina é tentar moldar e instituir um padrão 

cultural no que se refere ao gosto, à dança, à música, às coreografias, aos figurinos, 

enfim, às maneiras de se enquadrarem num contexto de consumo massificado da cultura 

e da arte.   

Esse jogo de conflito simbólico que há entre as duas entidades se tornou visível 

em campo, mesmo que apareça disfarçado nos discursos das mesmas. A partir da 

observação direta e das entrevistas foi possível perceber que ao solicitar que o 

presidente da “entidade A” dissertasse sobre as quadrilhas participantes da “entidade B” 

e suas competições, surgiram críticas relacionadas às categorias como: discurso, gênero, 

tradição e estilização. Na mesma pergunta feita à “entidade B” sobre a “entidade A”, 

surtiram as mesmas críticas, indignações e comentários com o intuito de justificar a sua 

preferência em relação à associação participante. 

 

“Apesar de todo mundo se dar bem, mas quando é TV Sergipe 

eles fazem uma deles, TV Atalaia faz o lado da gente, agora quando é 

concurso como Gonzagão, Centro de Criatividade, aí sim, se senta pra 

elaborar porque a quantidade de vaga não é suficiente para o número de 

quadrilha, então, tem que sentar pra definir. Vejo os da Liga sempre, quando 

eu não viajo e eu estou aqui, eu sempre to vendo. O da associação 

[Federação] não vou não.  Só quando bota as duas, aí eu vou, no Centro, na 

Rua São João e tal. Não é por nada não, é que não me atrai não.”(Homem, 49 

anos)
48

. 

 

 Antes da criação dessas duas entidades, segundo o presidente da LIQUAJUSE, 

já existiram outras entidades que tinham a função de regulamentar as quadrilhas no 

Estado, mas hoje o complexo jogo social da disputa pela visibilidade, pelo discurso e 

pelo reconhecimento se dá entre elas. Nos discursos dos participantes do processo, tanto 

da Liga quanto da Federação, é notável a presença da imprensa como um demarcador 

no tempo das apresentações e no formato das mesmas à medida que há o vínculo da 

entidade com as emissoras de televisão.  

Quando questionados em relação aos outros concursos realizados em Aracaju: O 

Arranca Unha capitaneado pelo Governo do Estado e o concurso da Rua São João 
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 Membro da LIQUAJUSE. Entrevista concedida no dia 29/09/2014. 
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organizado pelo Sérgio Ramos
49

, quanto a participação e encontro das duas entidades 

em um único espaço, eles afirmam ser o momento de encontrar os outros quadrilheiros, 

um momento de união das quadrilhas. Para eles, os presidentes, o fato das emissoras de 

televisão passarem a organizar o Arrasta Pé e o Levanta Poeira, fez com que a 

comunidade quadrilheira fosse dividida e submetida a um padrão a ser seguido já que as 

entidades surgiram antes dessas competições midiatizadas. 

 

  “Eles [os quadrilheiros estilizados] estão preocupados com 

glamour, a preocupação não é com o prêmio minha gente, é com a questão 

cultural, tudo pela premiação e o glamour de passar na TV Sergipe. Pra mim 

o que acabou, ainda vou mais além, que me escute que não me escute, o que 

acabou foi a TV Sergipe.  Acabou, era uma coisa muito familiar, era muito 

assim regional, mas a TV Sergipe quando ela entrou, ela entrou exatamente 

pra vender, quando você vende é logico que você bota cada vez mais uma 

embalagem, pra os olhos do mundo, aí acabou, a gente tem um produto.” 

(Mulher, 46 anos)
50

. 

 

Assim, percebe-se que mesmo o discurso operando na defesa do estilo 

tradicional, criticando o empoderamento midiático da manifestação, muitas instituições 

sociais continuam participando dos concursos e defendendo ideias contrárias ao 

movimento de consumo cultural no qual está envolvido, tornando-se, desta forma, um 

discurso contraditório e emblemático. Já outras instituições, no momento do contato 

inicial do pré-campo, não estavam mais atuando. Muitos explicavam veementemente a 

discordância com os concursos midiatizados e a maneira como a manifestação tem se 

tornado cada vez mais um produto a ser consumido.  

Apresento em seguida duas entidades que regulamentam as quadrilhas juninas 

em Sergipe e que são responsáveis por viabilizarem as competições junto às emissoras 

de televisão: a LIQUAJUSE e a FEQUAJUSE. E, em seguida, trago o concurso Levanta 

poeira com o objetivo de analisar o contexto no qual a Apaga Fogueira está inserida no 

ano de 2014. Para isso trago dados coletados na pesquisa de campo junto a eles. 

 

                                                           
49

 O concurso Arranca Unha acontece no Centro de Criatividades em Aracaju/SE e o concurso 

organização por Sérgio Ramos acontece na Rua São João que recebe o nome da própria rua também na 

capital. 
50

 Membro da FEQUAJUSE. Entrevista realizada no dia 06/04/2014. 
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Figura 4: Símbolo da Liga das Quadrilhas/2014. 

Fonte: Acervo de Célio Torres – Presidente da LIQUAJUSE. 

 

 

Com a estampa da bandeira do Estado de Sergipe funcionando como cenário 

para um casal de quadrilheiros que simula a dança e, estes, envoltos em um formato de 

coração, o símbolo da LIQUAJUSE trás muito significado aos seus representantes e 

representados. A mistura de cores e a ideia de movimento são transparecidos na figura 

acima unindo símbolos das festividades juninas como, por exemplo, as bandeirolas e as 

vestimentas. A apresentação desses símbolos, considerados tradicionais das festas 

juninas, é uma forma encontrada pelos organizadores para se referir a um passado 

histórico, assegurando a combinação deles e remeterem à presença das quadrilhas no 

Estado de Sergipe. Fato que ocorre também nos símbolos da CONFEBRAQ 

(Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas) E UNEJ (União 

Nordestina de entidades de Quadrilha Junina) às quais a LIQUAJUSE é filiada
51

. 

A LIQUAJUSE – Liga das Quadrilhas Juninas de Aracaju e Sergipe surge no 

final dos anos 80, há mais ou menos 28 anos, na cidade de Aracaju. Hoje, ela tem como 

representante o senhor Célio Torres, que ele já foi presidente em outras ocasiões 
52

. A 

Liga não possui sede própria. Em tempos anteriores mantinham uma sala situada na Rua 

Capela no centro de Aracaju/SE para atendimento das quadrilhas e da comunidade.  

Entretanto, como a falta de financiamento e auxílio dos governos municipal e 

estadual, somado ao descompromisso das quadrilhas juninas filiadas tornou-se 
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 Seguem em anexo os símbolos da CONFEBRAQ e da UNEJ. 
52

 Celio Torres foi presidente da LIQUAJUSE em outras ocasiões, encerrou o mandato da presidência da 

CONFREBAQ em abril de 2014; e ainda é vice-presidente da entidade que regulamenta as quadrilhas 

juninas no Nordeste – UNEJ. A LIQUAJUSE é filiada a essas duas entidades a nível Nordeste e Nacional 

citadas. 
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impossível manter a sala com custos de aluguel, material de apoio e um funcionário. 

Sem espaço físico próprio, a comunicação entre a entidade e as quadrilhas acontece por 

meio das redes sociais, aplicativos de celulares e reuniões agendadas previamente.  

Segundo Célio
53

, a entidade surgiu como o objetivo de organizar o cenário das 

quadrilhas no Estado, apontando para sua configuração no espaço social e com a 

finalidade de perceber quais estão participando de concursos, apresentações, shows.   

 

“O objetivo da entidade Liga primeiramente foi organizar a casa, as 

quadrilhas, organizar os concursos, porque é concurso aqui concurso ali, 

como hoje temos concursos que querem passar por cima das entidades e falha 

de organização ai queríamos organizar quantos grupos nós tínhamos. Todo 

esse foco, essa foi mais a parte da organização pra dai a gente poder crescer 

mais não só dentro de Sergipe, mas fora. Porque nosso governante não apoia 

a cultura, Estado e Município, principalmente o Estado.” 

 

A Liga possui 34 quadrilhas filiadas. Dessas, 10 estão localizadas na capital, 

Aracaju, e 24 no interior do Estado.
54

 Todas englobam um mesmo grupo. Antes, quando 

existiam mais quadrilhas filiadas, existiam as que estavam no grupo denominado 

especial, e outras no chamado primeiro grupo. De acordo com o presidente essa divisão 

estimulava os grupos a aprimorarem suas apresentações a cada ano com a finalidade de 

estar entre as quadrilhas do grupo especial e, assim, ganhar mais visibilidade no 

momento das competições.  

Segundo o entrevistado, para se filiar à Liga é necessário formar uma quadrilha 

com no mínimo 32 componentes, oito pares de cada lado, sem restrição à quantidade 

máxima, desde que a quadrilha tenha recursos financeiros para arcar com todos os 

integrantes.  A taxa de filiação fica em torno de R$ 220,00 reais ao ano para custear a 

manutenção da entidade, mas as quadrilhas não vêm contribuindo com nenhum valor.  

De acordo com o presidente, a entidade não efetiva esta cobrança por ter 

conhecimento da dificuldade financeira pela qual as quadrilhas juninas passam em 

Sergipe. Entretanto, tem ciência que o pagamento da taxa de filiação viabilizaria melhor 
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 Entrevista realizada em 22 de setembro de 2014. 
54

 Segue em anexo a relação completa das quadrilhas juninas filiadas à LIQUAJUSE. Seguem também 

ficha de filiação, ficha dos ensaios e ficha dos componentes das quadrilhas que são necessários para que 

as quadrilhas se filiem à Liga.  
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estruturação da entidade, proporcionaria a possibilidade de aquisição de um espaço 

físico para receber os quadrilheiros e financiaria viagens para que o presidente da Liga 

representasse o Estado em eventos a nível nacional.  

A Liga está disponível aos quadrilheiros o ano todo e dá suporte às instituições 

no fomento de suas atividades. O diálogo entre a Liga e as quadrilhas intensifica-se logo 

após o carnaval quando são agendadas reuniões para organizar e esquematizar as 

apresentações das quadrilhas juninas filiadas nos concursos que acontecem no Estado. 

Porém, é perceptível que com a ausência, ou com ajuda simbólica, de auxílio tanto dos 

governos municipal e estadual quanto do setor privado, a Liga torna-se, aos poucos, 

apenas uma entidade de vínculo e representação.  

O diálogo entre a entidade “Liga” e a “instituição quadrilha” acontece para 

algumas tomadas de decisão como, por exemplo, elaborar eleições, debater temas 

diversos sobre o cotidiano das pessoas e com o objetivo de mostrar a função social da 

quadrilha, definir quais quadrilhas participarão dos concursos. 

Os concursos que entram na pauta das reuniões entre a Liga e as quadrilhas são: 

Arrasta pé (TV Atalaia), Centro de Criatividade e Rua São João. Nos concursos do 

Centro de Criatividade e da Rua São João todas as quadrilhas juninas do Estado, se 

quiserem, podem participar. Já o Concurso Arrasta Pé, organizado e veiculado pela TV 

Atalaia, está vinculado exclusivamente à LIQUAJUSE, ou seja, somente as quadrilhas 

filiadas à Liga podem participar desta competição.  

 

 
 

Figura 5: Símbolo da FEQUAJUSE/2012.  

Fonte: Acervo Pessoal de Eliseu Santos. 
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Com um símbolo menos colorido que o da entidade citada anteriormente, mas 

não menos importante, a FEQUAJUSE trás duas mãos entrelaçadas em preto e branco, 

representando a parceria e união que se almeja entre os adeptos da manifestação 

quadrilha junina. Com o mesmo propósito de organização do cenário das quadrilhas 

juninas, a Federação das Quadrilhas Juninas de Sergipe surge na cidade de Aracaju há 

aproximadamente três anos. Os componentes da Quadrilha Apaga Fogueira fizeram 

parte dessa empreitada e a atual presidência da entidade é exercida pela senhora Ana 

Santos, a também presidente e fundadora da Apaga Fogueira.  

A FEQUAJUSE não tem sede particular para que os filiados possam executar 

atividades como reuniões, debates e encontros. Com a ausência de um espaço físico fixo 

para os encontros, as reuniões são agendadas esporadicamente e comunicadas às 

quadrilhas filiadas através do telefone celular, dos aplicativos de smartphones e na 

internet.
55

 

Segundo a Presidente da Federação, o objetivo principal é fomentar a 

organização das instituições sociais no estado de Sergipe. Manter a tradição e não deixar 

a cultura local ser esquecida são os principais focos da FEQUAJUSE. Com 20 

quadrilhas filiadas, a federação mantem parceria com o concurso Levanta Poeira e suas 

quadrilhas filiadas participam do concurso.  

Das 20, seis estão localizadas na capital e as demais espalhadas pelo interior de 

Sergipe. No próximo item apresento a tabela com todas as quadrilhas filiadas a 

federação, número de integrantes e tema apresentado no Concurso Levanta Poeira no 

Ano de 2014. Para se filiar à Federação é necessário formar uma quadrilha, ser atuante 

no Estado de Sergipe, pagar uma cota mensal no valor de R$ 30,00 reais. Esse valor é 

utilizado nos prêmios das competições e no transporte das quadrilhas quando viajam 

para apresentações em cidades circunvizinhas.  

No momento da pesquisa de campo a “Federação” estava passando por um 

processo de eleição do novo presidente. Isso tornou o acesso mais difícil. Entretanto, 

quem assumiu a presidência da federação foi, justamente, a presidente da Quadrilha 

Apaga Fogueira. Em conversa com ela, já no final da escrita desta Dissertação, ela 

                                                           
55

 Informações concedidas em entrevista no dia 06 de abril de 2014. Entrevistadas: Ana Santos – 

presidente da FEQUAJUSE e da Quadrilha Apaga Fogueira; e a senhora Jailde Santos – filha de Dona 

Ana e diretora de eventos da Apaga Fogueira. 
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forneceu as informações apresentadas acima e suscitou alguns questionamentos os quais 

fundamentam também o discurso da Liga quanto a quadrilha se tornar um produto 

cultural, ser mais estilizada e estar no centro das competições.  

Nessas competições juninas percebe-se uma discussão que recai no tradicional e 

no estilizado. Não somente no debate acadêmico, mas também em cada entrevista 

tornou-se claro a defesa por uma dessas duas categorias quando os entrevistados 

comentaram sobre os concursos. Para a Liga e para a Federação, eles se autodenominam 

como a mais tradicional sempre de forma relacional, uma em relação à outra entidade. 

Apontam os temas abordados pelas quadrilhas, demonstram que há preocupação com 

ideias relacionadas à tradição.  

Em contrapartida, não estão alheios às inovações disponíveis no cenário de 

disputa que se abre no período das competições. Desta forma, com receio de não 

conseguirem pontuações que os levem a vitória nos concursos, as quadrilhas se abrem 

para a inserção de uma roupagem diferente, com incrementos artísticos, coreografias 

mais aeróbicas, temas geradores diversificados, grupos musicais se inserindo no cenário 

de produção cultural do signo quadrilha junina. 

Além de organizar as quadrilhas no Estado de Sergipe, as entidades 

proporcionam, esporadicamente, atividades como: palestras sobre o consumo de drogas, 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e o uso da bebida alcoólica, no que 

definem como preocupação com os quadrilheiros mais jovens. De acordo com o 

presidente a parte social da Liga e das quadrilhas juninas está relacionada com a 

preocupação com os jovens que se encontram vulneráveis e têm o acesso a bebidas e  

drogas, mas também com o propósito de manter a existência das quadrilhas no cenário 

junino com a renovação dos quadrilheiros. 

 

“A parte social da quadrilha junina é tentar tirar o foco daqueles 

jovens que tá vacilando porque você sabe quando fica aí oscilando, tá 

vulnerável a qualquer coisa. Então uma das coisas é droga, é bebida, isso a 

gente tenta ao máximo fazer isso.”  

 

Essa discussão sobre as drogas também foi percebida junto à FEQUAJUSE. 

Segundo ela, o diálogo no momento é o essencial para auxiliar o jovem considerado de 
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comportamento desviante com as regras que a entidade comunga. Dentro desse contexto 

é notório que as entidades atuam como um órgão regulador e organizacional das 

quadrilhas juninas no Estado de Sergipe com foco nas apresentações das quadrilhas nos 

concursos, nas escolas, nas cidades interioranas, nas ruas, em shoppings.  

Essa forma de regulamentar a ação do movimento é uma estratégia de 

centralização da manifestação e de formar a representação de um grupo, de praticantes 

de uma expressão que se estende por todo Estado. Essa centralização se mostra como 

uma forma de buscar não somente organizar os quadrilheiros, mas de buscar junto aos 

governos municipal e estadual o auxílio com recursos financeiros para custear os gastos 

com a quadrilha. 

 
Figura 6: Foto Divulgação do Concurso Levanta Poeira. 

Fonte: http://g1.globo.com/se/sergipe. 

 

 De acordo com Eliseu Santos (2013) e Rebeca Ribeiro (2011), o concurso 

Levanta Poeira surge no ano de 2006, com o propósito de regulamentar a seleção de 

quadrilhas que iriam representar o Estado no concurso do Nordeste de Quadrilhas 

Juninas como uma estratégia político-administrativa. Em suas duas primeiras edições a 

parceria se dava com a entidade LIQUAJUSE e, com desentendimentos em seus 

objetivos, a partir do ano de 2008 as participantes do Concurso passaram a ser as 

quadrilhas filiadas à Federação.
56

 

A parceria do Levanta Poeira com a Federação deu-se a partir desse 

rompimento. Desde então as quadrilhas filiadas à FEQUAJUSE são as participantes do 

concurso e a vencedora representa o Estado na competição do Nordeste, capitaneado 

pela Globo Nordeste. No ano de 2014, o Levanta Poeira se realizou entre os dias 26 e 31 

                                                           
56

 Para maiores informações sobre histórico, rentabilidade e a organização interna do concurso e da 

emissora TV Sergipe – Afiliada Rede Globo, ver: Santos (2013) e Ribeiro (2011). 

http://g1.globo.com/se/sergipe
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de maio no Ginásio do SESI Augusto Franco. Do dia 26 ao dia 30 aconteceram as 

eliminatórias, tendo duas classificadas a cada noite.  

No dia 31 de maio ocorreu a final. As apresentações aconteceram em um único 

espaço contrariando o caráter itinerário do evento em que as apresentações circulavam 

também pelas cidades interioranas. Uma das justificativas foi a de proporcionar às 

quadrilhas as mesmas condições estruturais de apresentação como, por exemplo, local 

coberto, aparato de tecnologia de som igual para todos e um ambiente com camarim 

para troca de figurinos. 

 

 

Figura 7: Ginásio do SESI Augusto Franco durante o concurso/2014. 

Foto: Acervo Pessoal. 

 

Como as apresentações aconteceram somente na Capital foi notório a 

inquietação de alguns internautas na página da emissora com comentários sobre a 

centralização do evento. Um dos comentários diz: “Retirar as etapas das apresentações 

das quadrilhas do interior é “ROUBAR” o direito daqueles que esperam o ano inteiro 

pela apresentação do espetáculo... alguém lembrou de perguntar a população 

interiorana, se eles queriam a mudança? Se eles vão ter condições financeiras pra 

acompanhar e torcer?” (Internauta A).  

Nota-se, em suas palavras, a insatisfação com a mudança do estilo itinerante do 

Concurso. Fomentando as ideias do comentário anterior, outro Internauta, residente em 

cidade do interior, relata: “As quadrilhas do interior deviam ter vergonha em aceitar 
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essa mudança, vcs da tv Sergipe só acham que somente existe Aracaju no estado, por 

isso mesmo eu só assisto a TV Bahia aqui em Estância!!!!!!” (Internauta B).
57

 

Esses comentários foram recorrentes não somente no site da TV, na internet, 

mas também nas redes sociais, nos bastidores dos ensaios da quadrilha analisada, nas 

conversas com os integrantes, os quais já haviam me convidado para viajar com eles 

quando fossem se apresentar no interior.  

Uma das indignações presenciadas foi o comentário de um integrante com a falta 

de recurso das quadrilhas se deslocarem do interior, relembraram as sociabilidades 

vivenciadas no trajeto da quadrilha até a cidade que sediou o concurso no ano anterior, 

que esta situação não iria ocorrer e também que a população da cidade interiorana não 

teria condições de se deslocar à Capital para os prestigiarem e torcerem. 

 No ano de 2014, o concurso contou com a participação de 20 quadrilhas. Segue 

abaixo a tabela com os respectivos temas executados por meio da dança, da música e do 

teatro nos dias de competição. 
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 Informações retiradas do site: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/05/levanta-poeira-ja-tem-

ordem-de-apresentacao-das-quadrilhas-juninas.html em 09.05.14. 

http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/05/levanta-poeira-ja-tem-ordem-de-apresentacao-das-quadrilhas-juninas.html
http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2014/05/levanta-poeira-ja-tem-ordem-de-apresentacao-das-quadrilhas-juninas.html
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Relação das Quadrilhas Juninas Participantes do Concurso – Ano 2014 

Quadrilha Junina Localidade Tema Executado 

Apaga Fogueira Aracaju 

“Delírios de um dilúvio: o fim é o 

recomeço de um novo 

quadrilheiro.” 

Arrasta Pé Canindé do São Francisco 
“Faça um pedido ao meu balão, 

quero casar no São João.” 

Arriba a Saia Lagarto 
“No sertão quem canta seus males 

espanta.” 

Asa Branca Aracaju 
“Ritmos, cores e folia. O desafio da 

noite de São João.” 

Balança, mas não Cai Itabaiana 
“A vida e a morte de 

Dominguinhos.” 

Balanço Nordestino Salgado “Qual é a cor do seu São João.” 

Cangaceiros da Boa Japaratuba 
“Entre cinzas, arcos, mar e 

esplendor, o São João renascido.” 

Caprichosos Capela “Além das quatro estações do ano.” 

Estrela Juninar Estância 

“Toca fogo, toca triângulo, chora 

sanfona. Toca zabumba e o céu fica 

todo iluminado, é São João.” 

Forró do Catete Rosário do Catete 

“Camponesas na raiz de um sertão, 

quem diria um espantalho criou 

vida e entre o sol e a terra nasceu 

uma paixão” 

Luiz Gonzaga Aracaju 
“Terra, vida e esperança. A criação 

do mundo.”  

Paraxaxá Salgado 

“Descendo fio a fio a emoção pelas 

mãos do artesão que a minha 

tradição vai surgir nesse arraiá.” 

Pé Duro Estância 
“Festância: o que era, o que foi e o 

que será” 

Pioneiros da Roça Aracaju “O sertão das Marias.” 

Poeirinha do Sertão Laranjeiras 

“O sertão floriu com pétalas de 

girassol e o girassol foi girando 

mostrando a pisada quente da 

poeirinha do Sertão.” 

Retirantes do Sertão Frei Paulo 
“O amor inspira o sertão pra falar 

do nascimento de São João” 

Unidos em Asa Branca Aracaju 
“Descobrindo a beleza dessa 

mulher, Maria Bonita.” 

Xodó da Champada Cristinápolis 
“No São João não pode faltar xodó, 

alegria e quentão.” 

Xodó da Vila Aracaju 
“A história fará sua homenagem à 

figura de Antônio Conselheiro.” 

Xodó na Roça Poço Verde 

“Como uma Fênix. É assim meu 

amor pelo São João... Força, garra, 

superação.” 

Tabela 2: relação das quadrilhas participantes do Concurso Levanta Poeira no ano de 2014. 

Acervo Pessoal. 
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 Depreende-se da listagem acima que as instituições estão sempre preocupadas 

em anexar a palavra tradição, ou seus sinônimos, em seus temas. Um debate recorrente 

nas conversas que tive tanto pelo telefone quanto pessoalmente no momento do pré-

campo quando estava delimitando o recorte espacial desta pesquisa.
58

  

O caso da Apaga Fogueira reflete o momento da mudança – tradicional e 

estilizado – já na descrição do tema. Tratar o fim como o recomeço do quadrilheiro 

denota a ruptura entre essas duas vertentes em que a quadrilha incorpora elementos 

modernos a suas nuances tradicionais. Momento de transição representada não somente 

na indumentária, no aporte cênico ou no conjunto musical, mas uma mudança no estilo 

e na produção de sentido que isso comporta no cenário do consumo cultural. 

 Entrar nesse processo de maneira assumida diante todos, foi justificado a partir 

da lógica da necessidade de contemplar os integrantes, principalmente as juventudes ali 

presentes. Adeptos à mudança, ao novo e ao que isso representa, eles se tornaram o 

centro de atenção em relação aos diretores da quadrilha. Mesmo que alguns jovens 

estejam cientes desse aparente empoderamento circunstancial que possuem, eles têm 

ciência de que a regência da Apaga Fogueira é adultocêntrica
59

 e estão atentos às 

relações de poder pré-determinadas.
60

  

Desta forma, percebi certa reprodução do conceito do senso comum quanto ao 

que significa ser jovem e ser quadrilheiro. Assim, listo em seguida os termos utilizados 

pelos integrantes para responder ao questionamento que fiz a eles: Considera-se 

quadrilheiro? (  ) sim ou (  ) não. Por quê? A partir desta pergunta e das observações 

diretas separei por faixa etária as respostas e as cataloguei com o objetivo de entender o 

sentido adotado a estas duas categorias: juventudes e quadrilheiros. 

 

 

                                                           
58

 Os bastidores da ação da Quadrilha Apaga Fogueira será relatado no terceiro capítulo. 

59
 Trabalho a ideia de adultocêntrica a crítica elaborada por autores das culturas juvenis em relação a uma 

imposição dos símbolos da ordem hierárquica da vida adulta na sociedade. 

60
 Fato explícito na minha primeira entrada aos ensaios. Já na portaria da Escola onde aconteciam os 

ensaios, todos já me direcionaram à diretora de eventos da quadrilha ao apontarem para ela e a definirem 

como responsável. 
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2.2 Ser “Jovem” e “Quadrilheiro”: Estilos de vida e processos de identificação? 

 

Levar alegria ao público; ter orgulho da nossa tradição; ter amor pelo que faz; 

unir as pessoas, as gerações e as classes sociais; ter dedicação; amar a cultura; ter 

responsabilidade; é tudo, é a vida – essas foram as frases frequentemente mencionadas 

pelos entrevistados ao responderem a seguinte pergunta: o que é ser quadrilheiro? A 

partir do questionário, aplicado a 70% dos integrantes da quadrilha, ficou claro que há 

um discurso a respeito do que significa ser quadrilheiro para eles.
61

 Desta forma, o 

termo quadrilheiro será analisado enquanto expressão de um processo identitário 

dinâmico, relacional e contextualizado que, quando acionado, evoca significados e 

representações próprias dos praticantes e adeptos. 

O termo quadrilheiro é utilizado para designar a pessoa que atua numa quadrilha 

junina dançando-a nos bastidores e/ou na diretoria. Não cabe aqui tecer a historicidade 

do termo, mas construir analiticamente como ele é utilizado para identificar pessoas ou 

grupos sociais que fazem desta manifestação uma forma de lazer, com um determinado 

estilo de vida, uma identificação.
62

  

Entender o que significa ser jovem e ser quadrilheiro para os integrantes da 

Apaga Fogueira é fundamental para esta análise. Para isso é importante pensar em 

alguns elementos constitutivos, que parecem dar a ideia de – “Ser Quadrilheiro”: a) a 

ideia de pertencimento; b) a visão adultocêntrica que rege a quadrilha junina; c) o 

reconhecimento mútuo que a vivência em grupo proporciona; d) e os objetivos em 

comum.  Traçarei abaixo como que eu entendi o agrupamento nessa categoria.
63

 

                                                           
61

 O questionamento “O que é ser jovem?, ou se ele/ela se considera jovem”, não foi elaborada dessa 

forma direta, mas percebida na observação direta e não no questionário. Assim, trabalho o processo 

identitário quadrilheiro a partir do questionário e das observações diretas e as juventudes a partir do diário 

de campo. 

 
62

 Entretanto, percebe-se que há, de certa forma, uma relação entre ser quadrilheiro e uma identidade 

regional já substancializada a partir de um discurso culturalista de identidade, no que tange às quadrilhas 

juninas. Isso acaba gerando uma afirmação de uma identidade regionalista e remete a ideias já discutidas 

na antropologia como nordestino e nordestinidade, fato evidenciado por Albuquerque Júnior no livro A 

Invenção do Nordeste (2009) ao tratar sobre os estereótipos, a criação de nordeste que até aos 80 e 90 era 

esquecido pelo poder vigente no país. Vale ressaltar que não se consagra nesta Dissertação a 

naturalização do termo quadrilheiro enquanto postulado referencial a uma identidade regional 

estabelecida. Porém, tecem-se análises a respeito do “Ser quadrilheiro” enquanto um processo identitário  

processual e histórico presente entre os praticantes dessa manifestação. 

63
 Mais adiante demonstro em detalhes esse agrupamento. 
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Muitas vezes mencionado por eles próprios, o termo quadrilheiro se tornou 

recorrente e chamou a atenção para entender qual o significado que estava sendo 

evocado nas conversas. Alguns momentos era para falar sobre um membro de outra 

quadrilha, tanto com aspectos positivos quanto negativos, ora para falar de si mesmos e 

demarcar uma sensação de pertencimento a um grupo social como, por exemplo, “sou 

quadrilheiro da Apaga Fogueira”, ou “sou quadrilheiro e dancei em várias quadrilhas”. 

O termo engloba, nesse sentido, um pertencimento ao movimento das quadrilhas e não 

necessariamente se refere a pessoas de uma determinada quadrilha.  

De acordo com Dayrell (2007) “o mundo da cultura aparece como um espaço 

privilegiado de práticas, representações, símbolos e rituais, no qual os jovens buscam 

demarcar uma identidade juvenil.” Assim, não trato o termo enquanto uma identidade 

fixa e acabada, mesmo porque os atores sociais possuem papeis sociais e identificações 

diversas em seus cotidianos e transitam entre elas fluidamente, porém, neste caso, estão 

buscando demarcar uma identidade. 

O quadrilheiro transita entre as instituições quando isso se torna favorável a 

ele.
64

 O que interessa ao jovem quadrilheiro é estar visível no cenário junino, além do 

lazer e das sociabilidades já mencionados. Transitar de uma quadrilha a outra não 

implica conflitos internos à maioria deles, tendo em vista que eles movimentam-se sem 

maiores problemas entre as quadrilhas. Ora convidados pelos diretores da instituição, 

ora pelo ganho do figurino para dançar, já que esse tem um custo alto, ou pelo simples 

fato de quererem passear pelas instituições.  

Esse movimento de ir e vir, de transitoriedade espaço-temporal não se configura 

como um empecilho a essa geração. Ao contrário, se torna característica de uma geração 

e integra a construção do conceito analítico da categoria. Esse processo foi 

metaforicamente denominado de iô iô por José Machado Pais (2005) em seu livro 

“Ganchos, Tachos e Biscates. Jovens, Trabalho e Futuro” quando ele discute sobre as 

trajetórias da vida dos jovens. Característica que fomenta o conceito analítico da 

categoria juventude na ciência social – a transitoriedade.  

Isto pode ser reflexo de suas próprias vivências cotidianas e de suas 

sociabilidades como aponta Dayrell:  

                                                           
64

 Salvo situações em que o quadrilheiro faz parte da família fundante da instituição. Caso contrário os 

jovens sentem-se livres para transitarem e permutarem entre as quadrilhas. 
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Nessas diferentes expressões da condição juvenil, podemos constatar 

a presença de uma lógica baseada na reversibilidade, expressa no constante 

“vai e vem” presente em todas as dimensões da vida desses jovens. Vão e 

voltam em diferentes formas de lazer, com diferentes turmas de amigos, o 

mesmo acontecendo aos estilos musicais. Aderem a um grupo cultural hoje e 

amanhã poderá ser outro, sem maiores rupturas. (DAYRELL, 2007, p.9) 

 

Assim, transitoriedade passa a ser termo para designar as juventudes ao mesmo 

tempo em que desencadeia ideias sobre o sentido atribuído ao termo em meio a essa 

transitoriedade. A ideia de ser quadrilheiro traz uma junção de fatores que remetem 

também a temas como estilo, produção de sentido e expressividades. 

 O estilo é fator crucial de análise sobre a categoria quadrilheiro ao passo que o 

termo nos transporta a uma maneira particular de se vestir, a uma música específica a 

ser dançada, a presença de um vocabulário diferente, a coreografias que tenham 

determinada base rítmica e, à medida que isso é comungado pelos atores em cena, 

impulsiona a produção de sentido. Desta forma, ser quadrilheiro remete a uma ideia de 

estilo de vida diferenciado, específico e ao mesmo tempo dinâmico e fluido.  

De acordo com Featherstone: 

A preocupação com o estilo de vida, com a estilização da vida, 

sugere que as práticas de consumo, o planejamento, a compra e a exibição 

dos bens e experiências de consumo na vida cotidiana não podem ser 

compreendidos simplesmente mediante concepções de valor de troca e 

cálculo racional instrumental. (...) os novos heróis da cultura de consumo, em 

vez de adotarem um estilo de vida de maneira irrefletida, perante a tradição 

ou o hábito, transformam o estilo num projeto de vida e manifestam sua 

individualidade e senso de estilo na especificidade do conjunto de bens, 

roupas, práticas, experiências, aparências e disposições corporais destinados 

a compor um estilo de vida. No âmbito da cultura de consumo, o indivíduo 

moderno tem consciência de que se comunica não apenas por meio de suas 

roupas, mas também através de sua casa, mobiliários, decoração, carros e 

outras atividades, que serão interpretadas e classificadas em termos da 

presença ou falta de gosto. (FEATHERSTONE, 1995, p.123). 

 

Assim, importa mais entender o sentido atribuído a esta categoria quando é  

mencionada. É a tradução da palavra e os seus usos que a torna uma construção social 

dotada de significação e sentido e como esse estilo pode se tornar um projeto de vida do 

participante. Tornar-se quadrilheiro é ganhar status social em relação aos outros jovens 

do bairro.  
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Os “jovens ostentam seus corpos e, neles, as roupas, as tatuagens, os piercings, 

os brincos, dizendo da adesão a um determinado estilo, demarcando identidades 

individuais e coletivas além de sinalizar um status social almejado” (DAYRELL, 2007, 

p.6). Mostrar um estilo de vida não somente em produtos consumidos, como os 

figurinos para as apresentações, a maquiagem, mas também se comunicando através de 

suas atividades relacionadas à quadrilha. Exemplo dessas atividades são: marcar 

presença nos ensaios, respeito à hierarquização do marcador da quadrilha e 

reconhecimento das relações de poder aí existentes.  

Nas entrevistas, ficou claro que os indivíduos com faixa etária entre 15 e 29 anos 

de idade sempre se referiam ao sentido de ser quadrilheiro como o momento de ter 

responsabilidade, de se unirem, de respeito ao próximo. Remontando-se, assim, a ideia 

de uma visão adultocêntrica que rege a instituição, o espaço social, permeado por regras 

instituídas ou costumeiras de respeito aos horários dos ensaios, do não uso de 

substâncias ilícitas, do traje utilizado para ensaiar, da responsabilidade em estar nos 

encontros. 

Por outro lado, nos discursos da faixa etária que compreende os adultos e idosos, 

além de dissertarem sobre a importância da cultura, eles enfatizaram a união entre as 

gerações, classes sociais e culturais, o respeito e o companheirismo. Para ilustrar melhor 

trago uma tabela abaixo com algumas respostas catalogadas no momento do campo e 

sublinho os termos que foram suscitados e despertaram interesse peculiar. 

Já para a LIQUAJUSE, na ficha de filiação do componente da quadrilha junina, 

a responsabilidade dos membros para com a instituição é necessária. E ainda vai além, 

solicita que os indivíduos com idade igual ou inferior a 18 anos apresentem o 

documento com a assinatura do responsável. Essa assinatura será conferida pela 

entidade com a finalidade de certificação da informação.
65

 Assim, ser jovem, no 

entendimento dessa ficha, remete ao que está regido na norma e no social como sujeitos 

ativos para se enquadrarem numa manifestação, porém, se menores de 18 anos, 

precisam ter um ‘responsável’ que assine por ele nas diversas situações que possam vir 

a acontecer. 

                                                           
65

 Informação presente na Ficha de Filiação do Componente da Quadrilha Junina que está em anexo. 
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Considera-se quadrilheiro? (  ) sim (  ) não.  

Por quê? 

Faixa etária: 15 – 29 anos 

“Gosto. Há muito tempo que acho bonito” (Homem, 27 anos). 

“Gosto da união, estar com as pessoas” (Mulher, 26 anos). 

“Significa levar alegria, a essência do São João para as pessoas dançando”. (Mulher, 21 anos). 

“Ter amor, paciência, dedicação, responsabilidade e disciplina. E acima de tudo respeitar aos 

companheiros. Fogueirinha do meu coração 2014” (Homem, 20 anos). 

“Ser quadrilheiro é ter orgulho das nossas tradições, é manter vivo um momento cultural que na 

maioria das vezes é discriminado por políticos que estão no poder e não valorizam a cultura do 

seu país” (Homem, 28 anos). 

“ter amor pelo que faz, dedicação e competência. E principalmente dançar bem. (Homem, 16 

anos). 

“Significa ser fiel, disciplinado” (Homem, 26 anos). 

“Significa ter dedicação e amor ao que faz” (Dara Chagas, 18 anos). 

“ter responsabilidade, respeito, união, dar o seu melhor para fazer bonito nas apresentações”. 

(Mulher, 19 anos). 

 “o prazer de dançar não para nunca, ser quadrilheiro é dançar com amor, e mais do que isso é 

fazer da dança uma “Arte”.” (Homem, 24 anos). 

“É você mostrar dançando o que o temático quer mostrar nos arraiais” (Homem, 25 anos). 

Faixa etária: 30 anos em diante 

“Significa unir todas as gerações em prol de manter viva a tradição do São João no Estado. 

Quadrilha é inclusão de todas as classes sociais e todos os níveis culturais.” (Mulher, 44 anos). 

“Ser quadrilheiro é amar a cultura, principalmente no período junino. Manter viva a tradição no 

São João é dançar, é vibrar com o toque da sanfona, a batida da zabumba.” (Homem, 30 anos). 

“É dançar com harmonia, alegria, amor pela quadrilha e fazer novos amigos.” (Mulher, 60). 

“Contribuir com a cultura, transmitir emoção para quem a vê. Sem distinção de cor, idade, sexo. O 

importante é não deixar a tradição se acabar. Obs: Já dancei a mais de 25 anos. Dancei: Pé Quente, 

Pé de Chinelo, Forró da Maranhão, Chapéu de Couro, Apaga Fogueira, Levanta Saia.” (Mulher, 

47 anos). 

“Adoro a cultura nordestina, tudo que se refere ao povo nordestino” (Mulher, 49 anos). 

“Significa uma satisfação imensa de alegria, quando você ensaia você tem uma terapia de paz. 

Quadrilha significa manifestação folclórica que vem em geração em geração.” (Mulher, 45 anos). 

Tabela 3: Relação dos termos utilizados para definição do que é ser quadrilheiro. 

Acervo Pessoal. 
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É notório que “ser quadrilheiro” tem sentido variado para as diversas gerações 

presentes na quadrilha tomada como análise. A depender de quem se utiliza do termo, a 

quem se designa o termo e a forma como é usado, o sentido produzido toma proporções 

alargadas tornando esse processo identitário flexível e quebra as fronteiras do 

determinismo grupal.  

As palavras em itálico na tabela acima fomentam e remontam não somente ao 

sentido de “ser quadrilheiro”, mas também a um sentido alegórico da ideia de juventude 

formulada no senso comum e que permeou o inicio dos estudos das culturas juvenis. 

Ideia essa construída sempre em relação às outras gerações, a uma fase da vida, a uma 

transição, e não um estado de ser substancializado. Termos como: dedicação, 

responsabilidade e disciplina trazem um ideário contrário ao que foi sendo construído 

com a categorização da ideia de juventude em momentos anteriores. Esses 

comportamentos são requeridos pela geração de adultos aos jovens integrantes e é 

perceptível a reprodução de tais termos nos discursos desses jovens.   

O processo identitário traz a ideia de algo dinâmico, móvel e em constante 

modificação. Aglomera também diferentes indivíduos com determinadas histórias de 

vida e papeis sociais. De acordo com Velho (2013): 

 

A complexidade e a heterogeneidade da sociedade moderno-

contemporânea tem como uma de suas características principais, justamente, 

a existência  e a percepção de diferentes visões de mundo e estilo de vida. 

Uma das questões mais interessantes e polêmicas é verificar até que ponto a 

participação em um estilo de vida e em uma visão de mundo, com algum 

grau de especificidade, implica uma adesão que seja significativa para a 

demarcação de fronteiras e elaboração de identidades sociais. (VELHO, 

2013, p.62). 

 

Desta forma, tratar o termo quadrilheiro não como uma identidade fechada e 

acabada, mas enquanto um processo de identificação é perceber a sua multivocalidade e 

seus diferentes sentidos. Uma “identidade” que pode ser discutida de forma 

contextualizada, relacional, em construção. É importante ressaltar que nenhuma 

identidade pode existir fora de um contexto e a análise do contexto social é fundamental 

dos processos de identificação. De acordo com Marcon e Ennes (2014): 
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(...) os processos identitários precisam ser analisados, sobretudo, 

como expressão de relações de poder geradoras de estratificação, 

hierarquização e localização, mas também, por vezes, de transgressão social. 

Tal perspectiva se opõe às análises pautadas exclusivamente na identificação 

de atributos e elementos que caracterizariam determinados grupos e 

expressariam suas identidades (como gênero, cor de pele, nacionalidade, 

tradições culturais, entre outros). Tais atributos seriam mais bem empregados 

na análise social se os considerássemos como marcadores produzidos ou 

construídos através das relações sociais tal como buscaremos destacar. 

(MARCON e ENNEES, 2014, p. 286 e 287). 

 

Desta maneira, a análise dos processos identitários entre os quadrilheiros se 

torna analítico a partir do momento que sua abordagem ocorre de forma relacional – de 

quem aciona o termo e em relação a quem ele é acionado. Desta forma, não perceber 

esse processo apenas pela notificação de seus trajes característicos, de sua música 

consumida, mas a partir da produção de sentido gerada pelas relações de poder.  

Portanto, o processo identitário se dá na relação criada e negociada entre os 

atores sociais. Uma relação pautada, no caso dos quadrilheiros da Apaga Fogueira, por 

relações geracionais de regência social adultocêntrica. De acordo Pais (2005) a questão 

identitária pode ser estampada no uso do corpo, na exibição de roupas e acessórios em 

que os jovens assumem e afirmam suas próprias vontades. 

 

“De identidades que são socialmente ritualizadas e, nesse sentido, as 

tatuagens, os piercings e outras intervenções corporais são marcas 

individuais, sem deixarem de ser grupais. Elas individualizam os corpos 

marcados mas também demarcam, originando uma diversidade de aflições 

grupais (Haenfler, 2004), modos diversos de fazer falar o corpo, de 

multiplicar sua capacidade linguareira. Elas reclamam formas de participação 

e disputa cívica baseadas na relevância do corpo e do controle sobre o 

mesmo.” (PAIS, 2005, p.3) 

 

Desta forma, na quadrilha em questão os jovens utilizam de algumas roupas e 

acessórios para demarcarem seu estilo de vida e suas identidades como, por exemplo, o 

uso da camisa que estampa o tema apresentado pela quadrilha no corrente ano.  

De acordo com Pais (2003) a juventude não necessariamente é um estado 

consciente de ser, ou seja, a juventude não necessariamente tem consciência do que é 

ser jovem e o imprescindível é perceber como esses grupos se afirmam ou refutam tais 

noções, na relação com outros grupos. No caso da Apaga Fogueira e dos quadrilheiros, 
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a afirmação ocorre em seus cotidianos e no cenário do consumo no qual estão inseridos 

– os concursos de quadrilha. 

Nesse contexto o Michel Agier (2000) também alude a algumas considerações 

sobre o assunto e traz uma discussão sobre as relações sociais em meios urbanos como 

um ambiente propício a modificações no sentimento de pertencer a determinados grupos 

identitários como, por exemplo, étnicos, regionais. “Dito de outra forma, o processo 

identitário, enquanto dependente da relação com os outros (sob a forma de encontros, 

conflitos, alianças etc), é o que torna problemática a cultura e, no final das contas, a 

transforma.” (AGIER, 2000, p.10). 

Reconhecer o outro como membro importante no grupo, torna-se um fator de 

coesão para o grupo encarar um concurso. Observei que o objetivo de estar entre as 

melhores quadrilhas do Estado, faz com que os integrantes se reconheçam como parte 

da quadrilha, como membros indispensáveis à composição do todo.  Entretanto, é 

notório que os indivíduos vivem em teias de relacionamentos com intuito de 

solidariedade e/ou desigualdade. Seja qual for a intenção, toda situação é negociada 

dentro da sociedade de forma interativa.  

De acordo com o campo, percebi que o reconhecimento do outro é fator central 

ao funcionamento do grupo. Esse reconhecimento não necessariamente aponta para 

aspectos positivos, mas também para negativos.  Um exemplo desse ponto negativo 

eram os questionamentos nos ensaios com relação aos atrasos dos membros, se torna 

mais aflorado nos dias de competição, quando eles se encontram mais nervosos e 

apreensivos com a entrada em cena. 

Essa relação social entre os membros se dá a partir da coadunação de objetivos 

em comum. Mesmo que alguns apontem seus anseios particulares em relação a sua 

participação como, por exemplo, estar na quadrilha com o objetivo de conhecer novas 

pessoas, de criar novas amizades, de dançar, de lazer, todos comungam a ideia de que a 

quadrilha junina funciona como o espaço social que comporta todos os desejos 

individuais e, no caso da Apaga Fogueira, como uma forma de lazer no bairro, a 

possibilidade de participação em competições e a ampliação do ciclo de amizades 

estabelecidos pelos membros – as sociabilidades.  
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2.3 Sociabilidades e lazer na quadrilha junina 

 

 A quadrilha junina funciona como um espaço social de lazer para a comunidade 

onde ela está sediada. Ela se torna o lugar de encontro dos jovens, da comunidade e de 

indivíduos de outros bairros nos fins de semana para ensaios, reuniões e bingos para 

arrecadar fundos entre outras atividades. Para Feixa (2004) os espaços de sociabilidades 

das juventudes servem para entender como os jovens dão simbologia às suas 

expressividades. Um fato interessante é que o espaço evidencia seu poder comunicativo 

à proporção que ele funciona como um meio de comunicação. Nele não há somente uma 

troca de símbolos e de informações, mas também uma interação entre diversos grupos 

sociais. (FERREIRA, 2005). 

 A sociabilidade é a forma pela qual os indivíduos vivem em sociedade, ela se 

torna o espelho das relações sociais que ocorre em instituições como, por exemplo, na 

família, na escola, no trabalho e também na quadrilha junina. A socialização
66

 inicial 

acontece no grupo familiar quando o indivíduo, desde seu nascimento, aprende a se 

comunicar e a interagir com os outros. Em seguida, na escola, com o processo de 

alfabetização e escolarização, e assim por diante. Por todas as instituições sociais que o 

indivíduo possa transitar socialmente ele está sendo socializado de alguma forma.  

A quadrilha junina é um lugar propício não somente à criação de sociabilidades 

diferentes dos encontrados na rua ou na escola, mas também destinado ao fomento 

simbólico de suas maneiras de se vestir e se comportar. Os quadrilheiros apontam a 

quadrilha como o lugar onde vão para estabelecer novas amizades e reencontrar outras, 

ou seja, um lugar convidativo para não somente dançar, mas criar redes de convívio e 

afinidade. Assim a quadrilha funciona, para eles, como uma maneira de aumentar o 

fluxo de sociabilidade e encontrar amigos e diversão, mesmo que estejam cientes das 

responsabilidades cobradas pela diretoria.  

 De acordo com Magnani (2005), o jovem busca os espaços, as instituições, os 

agrupamentos e, aqui, a instituição quadrilha junina, para emergir enquanto sujeito na 

                                                           
66

 A socialização é um processo que se presume ser uma relação diretiva de uma pessoa a outra e, no caso 

dos jovens, uma relação de uma faixa etária sobre a outra. Entretanto, abordo esse conceito a fim de 

mostrar que esse processo existe, mas consciente que os jovens não são atores sociais passivos e 

receptivos de ideias e valores. Para José Machado Pais (2003), o mais interessante seria pensar na 

juvenilização em que não há somente uma relação de cima pra baixo, mas os jovens também se 

comunicam com essas regras e normas, e de certa maneira, influenciam no sistema já preestabelecido.  
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busca por reconhecimento coletivo. Ao buscarem esse reconhecimento, os jovens que 

estão nas quadrilhas procuram uma forma de serem notados por seus amigos, colegas e 

familiares. A quadrilha funciona como um espaço de produção de sentido para os jovens 

da cidade de Aracaju ao possibilitar a reinvenção dos espaços de convivência já 

conhecidos entre eles.  

Como já mencionei em outro momento desta Dissertação, a quadrilha 

ressignifica alguns lugares – como a escola e o centro social – que cotidianamente têm 

funções diferentes. Seguem abaixo fotos dos espaços físicos utilizados pela Apaga 

Fogueira para os ensaios e reuniões: 

 

      
Figuras 08 e 09: Centro Social Dom José Vicente Távora. 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

 

 

 

       
Figuras 10 e 11: Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Thétis Nunes. 

Fonte: Acervo Pessoal. 
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Desta forma, a quadrilha proporciona um novo sentido àquele espaço quando se 

utiliza dele para que outras expressividades possam emergir como, por exemplo, a 

dança, a música, as sociabilidades e as relações de poder. Dentro desses sentidos 

produzidos por ela, têm-se também a produção da ideia do termo quadrilheiro, discutido 

no item anterior, e a construção da representação da juventude. Essa construção social 

da categoria juventude mostra-se a partir das redes de sociabilidades e da convivência 

múltipla de diferentes faixas etárias. A quadrilha junina Apaga Fogueira se torna, para 

muitos, a única opção de lazer e de sociabilidades no bairro em que está situada. 

 

 

Figura 12: Situando o Bairro América. 

Ilustração de Uelton Carvalho e Clayton Viana. 

 

 

 O Bairro América é uma região periférica da cidade de Aracaju/SE e está 

localizado na Zona Oeste da cidade. Distante das praias e dos shoppings da cidade, 

opções de lazer características de grandes cidades litorâneas, o bairro oferece alguns 

lugares propícios à interação dos jovens e algumas atividades lúdicas e de lazer para a 

comunidade. Entre estas atividades estão as praças com quiosques e a quadrilha junina 

Apaga Fogueira como uma forma de diversão, de encontrar os amigos e de lazer nos 

fins de semana. De acordo com os próprios quadrilheiros, estar participando da 

quadrilha é uma forma de poderem sair de casa e estar em um local em que seus pais 

saibam onde encontrá-los e, assim, fazê-los sentirem-se mais seguros.  
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Para os jovens essa sociabilidade proporcionada pela quadrilha junina é o seu 

tempo de lazer, é a ocupação do seu tempo livre. Falar sobre tempo nas culturas juvenis 

é evidenciar a forma pela qual as juventudes dão sentido às formas de identificação, a 

suas aprendizagens, ao afloramento das afinidades e diferenças dentro do grupo no qual 

estão inseridas. O tempo livre desses jovens pode ser pensado enquanto um momento de 

evidenciar seus desejos individuais e coletivos, suas necessidades extracotidianas 

diferentes das suas obrigações rotineiras. De acordo com Brenner, Dayrell e Carrano 

(2008): 

A ocupação do tempo livre pelos jovens pressupõe a satisfação de 

necessidades materiais objetivas e a existência de tempo liberado das 

obrigações cotidianas e de conteúdos culturais que organizem e deem 

sentidos à experiência desse tempo. (BRENNER, DAYRELL E CARRANO 

2008, p.176). 

 

Assim, na quadrilha, as juventudes encontram o lugar em que suas 

sociabilidades podem ser afloradas e suas experiências coletivas vivenciadas. Na 

quadrilha, a sociabilidade se dá na relação entre todas as fases da vida. Falando aqui das 

faixas etárias, foi possível perceber as diferentes faixas de idade que formavam as 

quadrilhas juninas. Algumas quadrilhas possuem três grupos juninos diferentes: 

quadrilha junina mirim, adultos e idosos. Exemplo disso é a quadrilha junina Século XX 

que conta com a Século XX mirim, adulto e da terceira idade.
67

  

A quadrilha Apaga Fogueira não possui essa conjuntura e a maneira encontrada 

pela diretoria da mesma é incluir as crianças em encenações na apresentação geral. 

Nessa quadrilha, as crianças mais altas dançam com os adultos e os idosos também. 

Todos formam um único grupo com diversas faixas etárias. 

A preocupação da Liga e da Federação com a existência das quadrilhas mirins 

foi um assunto abordado nas entrevistas que realizei. Segundo o presidente da Liga, as 

quadrilhas mirins servem como uma iniciação e socialização com os costumes regionais 

sobre as quais a quadrilha e os quadrilheiros devem tomar ciência.  
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 Nas listas das quadrilhas em anexo constam todas as que possuem essas divisões.  
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“Já tivemos muitas quadrilhas mirins. Isso já pensando nos jovens 

e pensando também no futuro das quadrilhas juninas porque o futuro da 

quadrilha junina são os jovens e são as quadrilhas mirins que vão dar 

prosseguimento porque se não tiver as mirins pra poder, aquelas crianças 

começarem a gostar, os adultos não estão nem aí.” 

 

Desta forma, percebe-se que a quadrilha junina é uma instituição que, junto a 

outras, socializa os indivíduos que dela participam estabelecendo regras, normas e 

possibilitando a convivência entre as diferenças num único espaço. Entretanto, fica 

claro também que, assim como a escola é um espaço de socialização (DAYRELL, 

2007) a quadrilha junina é uma organização social institucionalizada e, de certa forma, 

também é um espaço de socialização em que se constrói ideias de juventude.  

Desta forma, os espaços institucionais acabam por promover e ditar valores que, 

haja vista, podem ser contraditórios como por exemplo, no caso da Apaga Fogueira, a 

exigência da pontualidade nos ensaios que nem sempre eram cumpridos  pela diretoria. 

Assim, a quadrilha junina produz uma ideia de juventude. Uma Juventude polissêmica, 

multifacetada, híbrida e imbuída de valores referentes à cultura junina.
68

 

Para estimular a sociabilidade entre os integrantes da quadrilha, a diretoria os 

incentiva a realizar atividades de expressão corporal e almoços com fins lucrativos para 

a compra do figurino do grupo, sem contar com as conversas antes e após os ensaios. 

Eles são motivados a estarem dentro do processo de competição das quadrilhas e, ficou 

perceptível em campo, que eles buscam comtemplar seus anseios individuais e 

coletivos.  

Como a quadrilha funciona como um momento de lazer, os indivíduos que 

buscam ingressar nela o fazem pela afinidade com o gosto musical, a dança, o estilo. 

Isso significa que mesmo com faixas etárias diferentes, com alguns conflitos 

simbólicos, eles estão envolvidos pela afinidade e pelos objetivos em comum, o que 

possibilita a convivência por um longo período de tempo entre todos os integrantes.  

 Outro aspecto interessante na sociabilidade dos jovens quadrilheiros é o discurso 

das entidades Liga e Federação. Utilizo aqui as entrevistas com os organizadores da 

Liga e da Federação para entender a visão deles em promover a manifestação cultural 
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 Torna-se necessário reforçar a ideia de invenção, nos termos de Hobsbawn, trabalha noutro momento 

desta Dissertação. 
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enquanto uma opção de lazer aos jovens, afastando-os das adversidades da rua como as 

drogas e a violência. Analisar o que é entendido como o papel social da quadrilha junina 

para seus componentes e para os órgãos organizadores foi um assunto muito abordado 

tanto nas entrevistas quanto percebido na observação direta. 

De acordo com a diretora de eventos da Apaga Fogueira, a função social da 

quadrilha é sempre levada em consideração nas reuniões devido à preocupação com 

seus componentes e com a perpetuação da manifestação: 

 

“O grande buum dessa quadrilha é o papel social A questão das 

drogas a gente vai conversando. A gente vê muito, principalmente os 

homens, a gente chega e diz aqui não, respeite. A gente vai de leve. Eu como 

educadora tenho que saber fazer, se não souber acaba né? Aqui não, ai eu lá, 

de leve, a gente encontra, ai quando você vê ta aqui [cheira profundamente 

pra remeter o ato do uso de drogas e dá uma pausa na fala], porque eu entro 

em tudo, eu sou louca.” (MULHER, 46 aos) 

 

Essa atenção social voltada aos jovens se tornou um ponto chave que emergiu no 

campo. Os adultos apontaram para a existência de uma juventude na quadrilha junina, 

fato estampado nas conversas e nos trechos transcritos acima. Por outro lado, os 

considerados jovens, se viam como parte fundamental para a vivacidade da existência 

da quadrilha junina. Já a terceira idade se autodeterminou como jovens no sentimento 

atribuído à quadrilha e na alegria que desempenham em suas apresentações. Analisar, 

portanto, a ideia social de juventude na quadrilha junina se tornou, como venho 

desenhando e discutindo, o elemento diacrítico nas narrativas sociais acerca das 

juventudes e das quadrilhas juninas.  

Mais que um grupo de dança que manifesta a cultura junina, a quadrilha 

funciona como uma instituição social que promove ideias e valores entre os seus 

integrantes e possibilita um espaço de lazer e sociabilidades para crianças, jovens, 

adultos e idosos. Ela também produz e constrói uma ideia de juventude que ultrapassa o 

sentido de um grupo homogêneo e coeso, mas que é diverso, distinto e polissêmico.  

A quadrilha junina trabalha a ideia de juventude pautada no objetivo de propor 

uma ocupação para as juventudes do bairro, da perpetuação de valores e ideias sobre as 

manifestações juninas e na efetivação da sua função social. As juventudes, por sua vez, 
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utilizam-se da quadrilha para afirmarem suas identidades, suas preferências do uso do 

seu tempo livre e, haja vista, das sociabilidades e visibilidades sociais que ela 

proporciona. 
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III CAPÍTULO 

 

PRÁTICAS E SOCIABILIDADES NA QUADRILHA APAGA FOGUEIRA: 

JUVENTUDES, GERAÇÃO E GÊNERO. 

 

 

“Contribuir com a cultura, transmitir emoção para quem a vê. Sem distinção de cor, 

idade, sexo. O importante é não deixar a tradição se acabar.” (MULHER, 47 anos). 

“Significa unir todas as gerações em prol de manter viva a tradição do São João no 

Estado. Quadrilha é inclusão de todas as classes sociais e todos os níveis culturais.” 

(MULHER, 44 anos). 

 

Com sentimentos de busca pela igualdade e anseios sobre a transmissão da 

cultura, as quadrilheiras acima evocam outro sentido dado à instituição – a perpetuação 

dos valores relacionados à festividade como discutido no final do capítulo anterior. Com 

atenção e concentração, essas frases foram escritas no questionário aplicado junto aos 

integrantes da quadrilha. Sentados na calçada ao lado do Centro Social, com a 

iluminação precária da Rua e em frente à praça do bairro, os quadrilheiros aguardavam 

a chave do Centro Social e a chegada do marcador da quadrilha para o ensaio ser 

iniciado.  

Encontravam-se às vésperas da apresentação e a ansiedade já era perceptível nas 

conversas. Com a mediação da informante chave e munida de 50 cópias do questionário 

e 10 canetas propus que o questionário fosse respondido ali mesmo, haja vista, o atraso 

no horário combinado. Todos se dispuseram a responder e tudo se deu ali mesmo com 

todos os integrantes na Rua. As epígrafes acima (trechos de entrevistas) me chamaram a 

atenção quando percebi que elas estavam pensativas ao responder a última pergunta em 

meio ao barulho na rua e das conversas dos outros quadrilheiros.
69

 Na primeira frase a 

atenção recai no discurso de igualdade e diferenciação entre os membros com relação a 

cor, a idade e ao sexo. E, na segunda, demonstra a preocupação da quadrilheira em unir 

as gerações. 
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 Segue no apêndice os questionários. 
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Este momento é dedicado especialmente à quadrilha junina em questão. Busco 

perceber quais as histórias sobre o surgimento e a existência da quadrilha a partir das 

entrevistas realizadas com a fundadora e presidente, com seus filhos (que compõem a 

diretoria) e demais quadrilheiros que participaram, em algum momento, do processo de 

fundação da quadrilha. No decorrer deste recorte tentarei mostrar o fluxo de 

continuidade e descontinuidade entre os integrantes no que tange ao perfil dos 

quadrilheiros. As discussões versarão sobre a análise da pesquisa de campo com a 

finalidade de entender como ocorre a construção social da ideia e juventude na 

quadrilha. Some-se a isso o tema abordado por eles na competição do ano de 2014 e os 

eventos realizados. 

Em seguida, trato as noções sobre geração entre os quadrilheiros da Apaga 

Fogueira. Esta abordagem remete ao enunciado deste capítulo quando a quadrilheira 

evoca a respeito da união entre as gerações. Desta forma, o segundo momento deste 

capítulo será dedicado à relação entre juventudes e geração. Essa relação foi percebida e 

evidenciada, por vezes, em campo no momento dos ensaios, nas respostas dos 

questionários e nas entrevistas abertas. Assim, cabe aqui entender se a questão 

geracional é fator preponderante nas relações sociais e de poder no seio da quadrilha 

junina. Estudar a geração a partir dos trabalhos sobre as culturas juvenis se tornou 

essencial nesta Dissertação devido às práticas da Apaga Fogueira.  

Assim, trabalho com a ideia de que a questão geracional é fator importante para 

a quadrilha Apaga Fogueira se sustentar, enquanto uma manifestação tradicional, e 

fomentar sua existência social frente às mudanças ocorridas no seu processo de 

reconfiguração ocorrido nas décadas de 80 e 90.
70

 Desta forma, traço uma linha dos 

estudos sobre as gerações a fim de discorrer sobre a perspectiva que guia este subitem 

com base em autores como Feixa e Leccardi (2010), Feixa (2006), Mannheim (1993), 

José Machado Pais (2003) ao pensar de forma articulada e não segmentada. 

 No terceiro ponto deste capítulo o escopo principal é traçar, a partir dos dados 

demográficos recolhidos em campo, o perfil dos quadrilheiros da Apaga Fogueira e 

perceber suas relações sociais. Dentro deste perfil será realizada uma análise sobre as 

temáticas do gênero que se tornou um ponto diferencial observado em campo com a 
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 Como já destaco em outro momento deste trabalho, para mais informações sobre esse processo de 

reconfiguração ver: Santos (2013). 
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finalidade de perceber como ocorre a rede de relacionamentos entre os membros. 

Entretanto, não cabe aqui tecer um estudo sobre gênero, mas a partir dos estudos das 

culturas juvenis, entender como se dão as relações sociais entre eles mediante a 

transfiguração de alguns membros, tanto durante os ensaios, quanto nas apresentações, 

fato já mencionado nesta Dissertação.  

Portanto, este capítulo suscita, em seus momentos finais, um debate na 

interseccionalidade e na abordagem de temas distintos com o propósito de não valorizar 

uma categoria e nem outra, mas trabalhá-las de forma articulada. Visto que as 

diferenças geracionais e de gênero não ocorrem isoladamente, mas entrelaçadas nas 

vivências dos cotidianos dos membros da Apaga Fogueira. A perspectiva da 

interseccionalidade auxiliará no objetivo principal desta pesquisa: compreender como se 

dá a construção social da ideia de juventude dentro da quadrilha junina. Assim, sensível 

a tais leituras, busco uma análise relacional e interseccional sobre as categorias que 

possam vir a formular ideias sobre o conceito de juventude na instituição social 

quadrilha junina. 

Desta forma, o objetivo deste terceiro capítulo é apresentar ao leitor as 

juventudes da Apaga Fogueira com uma análise sobre as questões geracionais e o viés 

do gênero, a homossexualidade, nas relações sociais entre os seus membros.  Entretanto, 

a abordagem referente a essas categorias será feita de maneira tangencial na busca por 

analisar, a partir dos significados do gênero os sinais diacríticos que ela condiciona. 

Assim, não será elaborada aqui uma discussão sobre os papéis de gênero nas quadrilhas 

juninas, por exemplo, o que renderia outro trabalho mais aprofundado. Porém, a análise 

sobre as questões do gênero na Apaga Fogueira está atrelada às relações sociais e de 

poder entre as diferentes gerações encontradas. 

Para compor uma análise sobre a geração e o gênero nas juventudes da Apaga 

Fogueira, amparo-me na perspectiva das interseccionalidades. Pensar de forma 

interseccional possibilitará perceber como essas categorias estão interligadas e 

imbricadas nas práticas e sociabilidades das juventudes da Apaga Fogueira. Desta 

maneira, a ideia é não fragmentar e nem hierarquizar uma categoria ou outra, mas 

apresentar um debate sobre as gerações nas culturas juvenis e as análises sobre o gênero 

com a finalidade de situar teoricamente o caminho desta pesquisa ao articular com as 

juventudes. Porém, de forma contextualizada apresento como ocorre a articulação de 
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categoria de diferenciação como: juventudes, gerações e gênero. Assim, a geração e o 

gênero estarão interligados numa análise que nos remete a percepção das práticas e das 

sociabilidades das juventudes na Apaga Fogueira. Para isso autores como: Piscitelli 

(2008), Brah (2006), Buttler (2002) fundamentam a perspectiva interseccional adotada 

nos escritos finais deste trabalho. 

 

3.1 A quadrilha junina Apaga Fogueira 

 

 

 
Figura 13: Símbolo da Quadrilha Junina Apaga Fogueira. 

Fonte: Diretoria da Apaga Fogueira. 

 

 “Pra mim é um projeto de vida”. Frase vocalizada por um dos integrantes da 

quadrilha Apaga Fogueira, esbanjada com muito orgulho e emoção, à medida que ia 

desenhando sua participação na composição do quadro de integrantes da quadrilha, 

surgida no ano de 1982, no bairro América, na cidade de Aracaju/SE na figura de Dona 

Ana, moradora do bairro.  

A Apaga Fogueira está presente no cenário das quadrilhas juninas desde então. 

Dona Ana uniu, na comunidade onde residia, um grupo de pessoas que gostava de 

dançar com a finalidade de formar a quadrilha e, a partir desse momento, começou a 

formar a quadrilha junina. Segundo os entrevistados, como surgiu a partir de sua 

família, os filhos da presidente exercem as funções administrativas e a representam em 

reuniões e debates externos.  



98 

 

 
Figura 14: Diretoria da Apaga Fogueira.

71
 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

 

Com 32 anos de atuação, a Apaga Fogueira acompanhou todos os momentos de 

modificações no cenário junino de Aracaju. Das apresentações nas ruas do bairro às 

competições midiatizadas na atualidade, ela foi se modificando e caminhando no 

mesmo rumo do processo de reconfiguração ocorrida nas décadas de 80 e 90 na 

manifestação cultural. Hoje, ela conta com 40 integrantes em cena, mais a diretoria e os 

auxiliares nos bastidores, num total de aproximadamente 50 integrantes compostos por 

diversas faixas etárias. De acordo com eles próprios obtive as seguintes informações 

sobre escolaridade entre eles: 

 

 
Figura 15: Gráfico da escolaridade dos integrantes da Apaga Fogueira. 

Fonte: Ilustração Uelton Carvalho. 
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 Da direita para esquerda: o temático responsável pelo enredo no ano de 2014, seguido do marcador. 

Logo depois Dona Ana a presidente da Apaga Fogueira e atual Presidente da FEQUAJUSE, seguida de 

seus três filhos que compõem a diretora e nora que também auxilia na direção.  



99 

 

A partir do gráfico acima é perceptível que os integrantes da Apaga Fogueira, no 

que se refere à escolaridade, 42 % já completaram o ensino médio, seguido 23 % do 

ensino fundamental incompleto e 19% do superior completo com as maiores 

percentagens. Isso reflete uma realidade constatada nos dados do IBGE do censo de 

2010 em que Sergipe aparece como um Estado em que há o crescimento da 

alfabetização com 42% da população com nível de escolaridade fundamental completo 

e crescimento também da comunidade que possui ensino médio completo.
72

 Reflete 

também a diversidade de atores sociais entrevistados. Alguns estavam comedidos ao 

enunciarem algumas palavras, já que sabiam que esta pesquisa se tornaria um texto a ser 

lido por outras pessoas, ou por não saberem ler e escrever como no caso dos 4% 

presente no gráfico. Outros como a Diretora de eventos da quadrilha, ao contrário, 

sempre evidenciava sua formação acadêmica e a preocupação em estar regendo uma 

instituição também formadora, para ela, de opinião e sustento da tradição cultural. 

A quadrilha não possui sede própria. Portanto, os ensaios são realizados na 

Escola de Municipal de Ensino Fundamental Maria Thétis Nunes, localizada na Rua 

mãe Nanã, aos sábados a partir das 16h e aos domingos a partir das 10h e também no 

Centro Social Dom José Vicente Távora, localizado na Rua Nicarágua, nas terças e 

quintas feira à noite, a partir das 18h. Locais ressignificados pela quadrilha junina como 

já analisado no capítulo anterior.  

No início da pesquisa de campo acompanhei os ensaios aos fins de semana. Na 

semana que antecedia a data do concurso, o acompanhamento foi diário. Trago abaixo 

um mapa com imagens de satélite para melhor explicitar os locais que sediam os 

ensaios da quadrilha.  
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 Informações retiradas do site do IBGE.  
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Figura 16: Local dos ensaios da quadrilha. 

Fonte: Google Maps. 

 

 

 Centro Social Dom José Vicente Távora 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Thétis Nunes 

 

 

É notório que a ocupação feita pela quadrilha nesses espaços físicos os 

transformam em espaços sociais, ao darem a tais espaços significados individuais e 

coletivos à medida que ressignificam os ambientes de convivência no momento dos 

ensaios. Neste ano de 2014 a quadrilha iniciou os ensaios no mês de março, porém a 

temática e a composição coreográfica estavam sendo fomentadas desde o mês de 

novembro do ano anterior.  

Com a proposta de um novo momento na quadrilha, a direção decidiu convidar o 

marcador
73

 e o temático
74

 da Quadrilha Asa Branca para adentrar ao corpo de 

quadrilheiros da Apaga Fogueira. Como pagamento, eles receberam os trajes próprios e 

de suas respectivas esposas. Nessa época do ano é comum não somente os brincantes 

quanto os marcadores permutarem entre as quadrilhas. Isso se deve a alguns fatores: 

conhecimento entre eles fora do cenário junino, o jogo de interesse que se manifesta 

nesse período, ao fato da quadrilha aderir às ideias dos marcadores, entre outros. 
                                                           
73

 Como dito em outro momento desta Dissertação o marcador é o responsável pelo andamento da 

quadrilha junina e por coordenar as coreografias nos ensaios. Nos dias da apresentação ele dita todo o 

andamento da quadrilha e é peça chave para a animação do grupo.  

74
 O temático é o indivíduo responsável pela organização do roteiro da quadrilha. Ele define o tema, as 

músicas e o figurino que a quadrilha irá apresentar nas competições junto com a diretoria da quadirlha. 

No caso da Apaga Fogueira, ele foi convidado pela diretoria e apresentou um projeto com o tema Delírios 

de um Dilúvio e a Apaga Fogueira, por sua vez, aderiu às ideias propostas. 
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Portanto, analisar esses atores sociais de forma fechada em seus grupos, se torna um 

redutivo devido a sua mobilidade entre os grupos e a fluidez como esse trânsito opera. 

 

 
Figura 17: Quadrilha Junina Apaga Fogueira no concurso Levanta Poeira. 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

A temática produzida para as competições no ano de 2014 foi: “Delírios de um 

dilúvio: o fim é o recomeço de um novo quadrilheiro.” Depreende-se do tema escolhido 

que tratar a história do dilúvio, presente nas escrituras da Bíblia, remete ao momento de 

transição e de maior incorporação de elementos estilizados na quadrilha. Recomeço 

refletido no material utilizado na confecção dos figurinos, no arranjo das músicas 

escolhidas, nos passos que envolvem a dança, nas figuras cênicas e na arte da 

interpretação teatral, enfim, nas novas maneiras e formas de encararem uma competição 

regida pelo cenário do consumo cultural. 
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Figuras 18 e 19: Camisa da quadrilha no ano de 2014. 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

 

 

Para darem andamento aos figurinos, a quadrilha realizou algumas atividades 

com fins lucrativos, as quais pude acompanhar. Primeiro, confeccionaram camisas para 

eles mesmos ao custo de R$ 15,00 reais. Todos os integrantes adquiriram a blusa para 

contribuir com os primeiros custos na confecção. Semanas depois, com patrocínio da 

empresa Rota, eles ganham camisas, e com uma destas eu fui presenteada, para ir 

assisti-los nos dias da competição, devidamente trajada. Foi notório, durante a pesquisa, 

que é comum as quadrilhas estamparem a bandeira do Estado em suas camisas. Isso se 

deve a alguns fatores: o apoio do Governo Estadual à quadrilha, a identificação do 

representante de Sergipe, quando a quadrilha se apresenta em outros lugares, e ao 

próprio sentimento de orgulho de pertencimento estabelecido com o Estado. 

Em seguida, no mês de abril, a quadrilha Apaga Fogueira realizou um encontro 

no Centro Social Dom José Vicente Távora para apresentar à comunidade quadrilheira o 

primeiro figurino do casal
75

. No 20 de abril de 2014, todos expectadores pagaram R$ 

5,00 reais para adentrarem ao espaço e tudo que consumissem era pago à parte. Nesse 

evento pude observar alguns pontos importantes: o convite a quadrilheiros de outras 

quadrilhas, a presença deles, a convivência no mesmo espaço e os olhares curiosos 

sobre os passos que seriam apresentados nas competições, já que um trio estava 

animando o encontro e tocando várias músicas que faziam parte do repertório das 

quadrilhas que ali estavam. Esse olhar foi o que mais se destacou nessa tarde de 
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 Eles confeccionam um figurino masculino e um feminino para apresentar aos integrantes e à sociedade. 
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domingo e me impulsionou a tentar registrar por meio de imagem como esse conflito 

simbólico se manifestava.  

 

    
 Figuras 20 e 21: Evento no Centro Social Dom José Vicente Távora. 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

Logo ao entrarem no salão esses quadrilheiros se dividiram no espaço. De um 

lado os integrantes da quadrilha Asa Branca, do outro os quadrilheiros da quadrilha da 

Xique Xique, alguns da quadrilha Pioneiros da Roça e da Balança Mais Não Cai e os da 

Apaga Fogueira em maior quantidade. A maioria deles estava uniformizada com a 

camisa referente à sua quadrilha. É comum nas semanas que antecedem as competições 

as quadrilhas realizarem eventos para arrecadar fundos e apresentarem seus uniformes. 

Neste evento e nos encontros ensaísticos, a diversidade e a multiplicidade de 

trajetórias de vida se consagram num único espaço, na instituição quadrilha. Assim, faz 

emergir novas situações de análises que parecem constituir também o conceito social da 

ideia de juventude no seio da quadrilha junina como, por exemplo, a geração e o gênero. 

Mais aflorados nesses eventos de convivência, essas duas categorias se tornaram centros 

para a análise das práticas e sociabilidades das juventudes da Apaga Fogueira. 

 Desta maneira, tal articulação me conduziu a uma abordagem que conecta temas 

aparentemente díspares, mas relacionáveis. As categorias articulação e 

interseccionalidades ajudam a realizar tal aproximação, pois “aludem à multiplicidade 

de diferenciações que, articulando-se a gênero, permeia o social” (PISCITELLI, 2008, 

p. 263).  Ou seja, as diferenças entre as gerações e as trajetórias de vida presente na 

quadrilha quando associadas às questões do gênero (por exemplo), também presente na 
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Apaga Fogueira, suscita uma análise interseccional sobre a articulação entre essas 

diferenciações e seus pontos de convergência e divergência.  

 

3.2 A questão geracional na Apaga Fogueira 

 

A noção de geração é comumente entendida pela ideia de conjunto de pessoas 

em uma mesma fase da vida com idades próximas e vivenciando o mesmo momento. 

Um conceito aparentemente simples quando observado pelo senso comum. Entretanto, 

incluir determinada pessoa numa geração conota a ideia de contemplação dos mesmos 

ideais, valores sociais e gostos. Uma conotação duvidosa se analisarmos pelo viés das 

culturas juvenis já que uso a perspectiva para denominar as juventudes como múltiplas, 

diversas e heterogêneas.  

É importante entender que dentro de um mesmo grupo, como no caso da Apaga 

Fogueira, podemos encontrar trajetórias de vida distintas, expressas ou não na 

concepção de juventude, o que pode sugerir também a existência de gerações também 

distintas. Assim, esta análise está embasada na percepção de tais singularidades como, 

por exemplo, a questão da geração e do gênero presentes na Apaga Fogueira. 

Por diversos autores, o termo geração foi utilizado de diferentes maneiras em 

várias áreas do conhecimento. No pensamento sociológico, esse conceito foi sendo 

construído por alguns autores como Comte, Dilthey, Mannhein. De acordo com Feixa e 

Leccardi (2010), os primeiros escritos sobre o termo são: Comte, numa visão mais 

positivista e Dilthey numa abordagem histórico-romântica.  

Para Feixa e Leccardi (2010), a geração se definia, para Comte, pela sucessão e 

substituição de uma sobre a outra em que o tempo médio de uma geração seria 

calculado em aproximadamente 30 anos, partindo de uma abordagem mais biologizada 

da geração. Para Dilthey, a geração não se limitaria a um cálculo matemático, mas às 

experiências históricas vivenciadas em coletivo. Para ele, são as experiências 

compartilhadas que determinam o ritmo da geração. (FEIXA, LECCARDI, 2010). 

É notório, no que tange os estudos sobre geração, que a abordagem do termo 

geracional suscitou analisar a relação entre o tempo individual e o social. A noção de 

tempo, numa pesquisa sobre geração, tornou-se referencial na busca do entendimento 
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sobre essas categorias. Para Mannheim (1993), considerado o sociólogo que apresentou 

o conceito mais fundamentado do que vinha sendo escrito sobre geração, esta não pode 

ser determinada pela data de nascimento, mas sim pelo compartilhamento de 

experiências por um grupo de jovens de idades próximas.  

Em complemento às ideias de Mannhein, Abrams (apud Feixa e Leccardi, 2010) 

discute a relação entre o tempo individual e o social em que o elo entre eles se dá na 

noção de identidade. Segundo o autor, a geração compreende o período em que o tempo 

social e o individual, o histórico e as experiências vivenciadas, estão em sincronia. Esse 

período seria caracterizado pelo fomento de determinadas identidades e continuidades.  

Quando essas continuidades deixarem seu caráter de importância por outras 

referências, o que ele chama de processo de descontinuidade, se daria lugar a uma nova 

geração que poderia durar vários anos ou não e seria composta por pessoas de várias 

faixas etárias, por exemplo.  Nessa perspectiva, de acordo com Feixa e Leccardi (2010) 

“o tempo biográfico e o tempo histórico fundem-se e transformam-se criando desse 

modo uma geração social” (FEIXA e LECCARDI, 2010, p.7). 

De acordo com os autores, os indivíduos que faziam parte de uma determinada 

geração podiam ter consciência que participavam dela.  A consciência geracional era o 

termo utilizado para se definir esse processo no qual o indivíduo consegue se perceber 

no mundo. Ou seja, “uma dimensão, que por sua natureza, enfatiza uma abordagem 

reflexiva – envolve a consciência de sua proximidade/distância de outras gerações” 

(FEIXA e LECCARDI, 2010, p.9). Estar ciente da qual geração se está compartilhando 

experiências é poder estabelecer uma relação com uma ideia de passado e futuro, por 

exemplo, com as gerações anteriores e as que estarão por vir.  

Ter relação com o passado ou com as gerações anteriores é uma forma de 

perceber como se dá a relação entre gerações diferentes no seio familiar, por exemplo. 

Na instituição quadrilha junina, no caso da Apaga Fogueira, desde a fundação que sua 

regência está a cargo dos familiares da Presidente e fundadora. Assim, eles produziram 

ao longo dos anos uma memória
76

 sobre a quadrilha, os festejos e as manifestações em 
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 As narrativas colhidas na pesquisa de campo revelam que, para um mesmo evento vivenciado 

coletivamente, as pessoas têm recordações diferenciadas, a depender das suas referências. A memória 

coletiva possibilita a criação de uma memória individual. Percebe-se a importância de se analisar o 

fenômeno com grupos de pessoas, pois, ao se reunirem, elas podem lembrar um determinado fato, até sua 

sequência e estrutura, à medida que conversam (HALBWACHES, 2006). Dessa forma, tenta-se mostrar 
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Sergipe, ao passo que foram transmitindo às novas gerações que surgiam ao longo dos 

32 anos de instituição, a memória que construíram. De acordo com Feixa e Leccardi 

(2010): 

 

 “A memória familiar personifica a continuidade entre as gerações; 

previne a exacerbação das diferenças; protege a unidade do grupo. Além 

disso, através da afetividade, o caráter normativo da transmissão é sustentado 

e as “imagens de mundo” nela contida são fortalecidas.” (FEIXA e 

LECCARDI, 2010, p. 9).  

 

No trabalho de campo ficou visível a importância da família e, por sua vez, da 

direção da quadrilha. Eles eram vistos como os responsáveis por manterem a unidade do 

grupo frente às mudanças ocorridas ao longo dos anos no processo de reconfiguração 

das quadrilhas juninas. Ou seja, mesmo adaptando seus figurinos, mudando sua estética, 

modernizando sua aparelhagem tecnológica e respeitando as diferenças sexuais, é na 

geração da família que a dirige que os integrantes enxergam a unidade da quadrilha em 

questão, ao suscitar a existência dela frente a tanta modificação e em uma aparente 

manutenção da tradição. Entretanto, não significa dizer que não haja tensões geracionais 

na Apaga Fogueira.  

Assim, o conceito de geração foi sendo formulado nas ciências sociais. 

Entretanto, é no século XX que se firmam as mais diferentes gerações de jovens. 

(FEIXA, 2006).
77

 Os anos 20 do século 20 foram marcados pelas ideias descritas no 

início desta discussão nas figuras de Comte, Dilthey e Mannhein. Um segundo 

momento relacionado ao uso do termo geração é o período de Pós Guerra, na década de 

60. Nesse período, de acordo com Feixa e Leccardi (2010), os trabalhos sociológicos 

                                                                                                                                                                          
aqui como a memória é relevante na perpetuação de alguns valores e anseios no processo de continuidade 

e descontinuidade de uma geração.  

 
77

 De acordo com o autor, várias gerações foram sendo fomentadas a depender do contexto sócio cultural 

vivenciado pelo grupo de jovens de sociedades distintas. Entre as gerações tem-se: a geração A (surge em 

meio aos ideias da revolução industrial); a geração B (Boy Scout uma organização juvenil marcada por 

ideiais militres); a geração K (formada no período de 1920, na Europa depois de um período de guerras); 

a geração S (imbuídos de ideais fascistas); a geração E (uma geração marcada pelo descontentamento do 

pós II Guerra Mundial); a geração R (formada por adeptos ao Rock and Roll); a geração H (formada por 

jovens que aderiram ao movimento Hippys surgido nas universidades); a geração P (punk, geração 

marcada pelas músicas diferenciadas e estilo distinto); a geração T (referência ao termo tribos de 

Mafessoli); a geração R (Red, uma revolução de jovens indígenas que ocorreu no México); e a geração 

XX (marcada pela globalização). 
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sobre geração deixam de ser estudados e são substituídos por ideias neomarxistas 

relacionados aos movimentos culturais juvenis.  

Por outro lado, na década de 80, esse cenário passa a ser modificado e os estudos 

sobre as gerações ganham novamente a atenção acadêmica. Segundo o autor, “a teoria 

das gerações é atualmente tão importante como sempre, apesar de não ter ainda 

“gerado” uma atualização de suas bases teóricas e metodológicas”. (FEIXA e 

LECCARDI, 2010, p.14). 

Assim, nos primeiros anos do século XXI, em meio a uma sociedade mais 

globalizada e envolta do uso da internet, surgiu uma nomenclatura para estudar a 

geração, o termo geração global de Ulrich e Beck Gernsheim, 2008 (apud Feixa e 

Leccardi, 2010). A utilização deste termo promoveu uma nova discussão nas ciências 

sobre a facilidade de circulação territorial, o mercado de trabalho gerado pelas políticas 

de jovens aprendizes e a hibridação cultural. (FEIXA e LECCARDI, 2010).  

Desta forma, a partir do campo e com base em tal leitura, percebi a presença de 

gerações distintas comungando de um mesmo objetivo: estar na quadrilha junina.  Na 

quadrilha Apaga Fogueira a palavra geração foi mencionada em algumas entrevistas e 

evocada por integrantes em seus momentos de socialização, comumente associada à 

idade de seus integrantes. Segue abaixo um gráfico representativo da faixa etária, ao 

considerar os grupos de idade com base na definição do ECA, do EJUVE e do Estatuto 

do Idoso. 

 

 

Figura 22: Gráfico da faixa etária dos integrantes da Apaga Fogueira. 

Fonte: Ilustração Uelton Carvalho. 

 



108 

 

A partir do gráfico acima, depreende-se que a quadrilha junina estudada tem um 

numero maior de componentes na fase da vida que compreende entre 15 e 29 anos de 

idade. Isso se torna reflexo não somente nas mudanças ocorridas na manifestação, mas 

também na vivência entre eles e os outros grupos de idade. Isto é, no caminho dos 

estudos juvenis fica notável que, enquanto uma categoria sociológica, ela nunca foi 

tratada por si só, mas sempre em relação às outras faixas de idade. 

Falar em geração, quando abordamos as juventudes, remete sempre a uma ideia 

relacional e, na Apaga Fogueira, isto se tornou visível entre os quadrilheiros. Mesmo 

que eles utilizem a palavra geração como sinônimo de grupo etário, deixavam 

transparecer, que havia diferenças entre esses grupos, por que eles tiveram experiências 

de vida díspares, em épocas distantes e momentos culturais diferenciados. Essa analogia 

estava presente nas narrativas quando eles se referiam uns aos outros. A partir do 

gráfico acima, que suscita muito mais que uma quantidade de pessoas, nota-se a 

existência de vivências e modos de ser diferentes que, por sua vez, convivem 

simultaneamente com objetivos coletivos como o fato de estar participando de alguma 

forma da manifestação. Tudo isso compartilhado num único espaço social – a quadrilha 

junina. 

De acordo com Feixa (2004), os nascidos a partir do final do século XX, formam 

um grupo que compreende jovens e crianças de uma nova geração do século XXI a 

“geração @”. Para ele, a utilização deste símbolo remete a ideia de acesso global a 

informação e a comunicação, às quebras das fronteiras e distâncias territoriais e, ainda, 

ao processo de globalização cultural. “O símbolo @ é utilizado por muitos jovens em 

seus escritos cotidianos para significar o gênero neutro, como identificador de seu 

correio eletrônico pessoal, e como marco espaço-temporal de sua vinculação a um 

espaço global” (FEIXA, 2004, p. 320). Assim, tomando o conceito de geração adotado 

aqui nesta Dissertação, os demais integrantes da quadrilha não estão exclusos da 

geração @. Ao utilizar o termo Geração @ não significa a busca por uma definição 

sociológica de geração, mas trabalho com um conceito provisório que é, por vezes, 

utilizado socialmente como forma de identificação entre os grupos para definirem suas 

diferentes habilidades e seus gostos com relação ao que consideram outro grupo 

geracional. Em campo, ficou visível a utilização dos aparelhos telefônicos e uso das 

redes sociais, pela maioria dos integrantes jovens, com o intuito de divulgarem fotos na 
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rede a respeito dos ensaios e do andamento da quadrilha, de suas habilidades na dança e, 

também, de suas vivências e sociabilidades.
78

 

A diferenciação entre as gerações presentes se deu no momento das entrevistas 

quando os quadrilheiros adultos e/ou idosos referiam-se aos jovens rememorando uma 

frase: “na minha época não era assim”. Esta frase, ou suas derivadas, foi ouvida quando 

havia atrasos nos ensaios, quando os jovens não se comprometiam com as atividades da 

quadrilha, quando eles não conseguiam assimilar o passo requerido pelo marcador e até 

mesmo para justificar o jeito mais arrogante do marcador, sendo este adulto. Outra 

situação foi a questionada pela diretoria da Apaga Fogueira quando se referiam a 

‘evolução’ dos estilos das quadrilhas e seus integrantes: 

 

As quadrilhas de fora, hoje, elas gravam cd, ensaiam com cd, nos 

concursos da TV. No Nordeste você vê, elas usam cd, a gente é que bota 

sanfoneiro, elas montam o trabalho num cd. Pra você ver a evolução como é, 

é um som que eu não gosto, o meu é ainda lápis e papel. Hoje você vê como é 

que está nossa juventude. Ninguém consegue escrever direito, que é tudo eu 

sei, com códigos. Veja quais são as melhores redações, e quem não gosta de 

escrever e de ler vai fazer nada que preste? (Mulher, 46 anos).
79

 

 

  Nas palavras dela, além de uma contestação a respeito do que ela designa como 

‘evolução’ nas quadrilhas juninas, há um desconforto e indignação em suas palavras 

quando se refere aos jovens e a nova geração pautada nos usos da internet, da 

comunicação digital em geral e das redes sociais. Ao conceder a entrevista, mesmo com 

os barulhos ao redor, foi possível perceber que o tom da sua voz transmitia aversão a 

esse momento globalizado em que se encontrava não somente a quadrilha enquanto uma 

instituição, mas também seus integrantes. Essa referência aos estudos decorre também 

por ela ser pedagoga e deixar claro na entrevista que sua formação auxilia na 

manutenção da coesão do grupo. 

                                                           
78

 Em 2014 Carles Feixa lança o livro falando de outra geração a Hashtag. Símbolo que referenciava um 

antigo jogo, o jogo da velha, o hashtag é utilizado nas redes sociais para vincular publicações a único 

espaço virtual. Por exemplo, se utilizarmos a #juventudes em uma publicação nas redes sociais e qualquer 

pessoa, em qualquer lugar do mundo, faça uma publicação nas redes sociais com essa mesma hashtag 

terão suas publicações vinculadas a um mesmo ambiente virtual. Na Apaga Fogueira a hashtag utilizada 

foi #Apagafogueira. 

 
79

 Membro da Apaga Fogueira. Entrevista concedida no dia 06/04/2014. 
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 Entretanto, é no grupo familiar regente da quadrilha em questão que se busca a 

ideia de perpetuação dos valores tradicionais da manifestação. É nesse grupo etário 

composto por adultos e idosos e pelo uso de determinados elementos como o trio pé de 

serra, tecidos como a chita e passos de dança como o xote e o xaxado
80

 que os 

integrantes e a mídia
81

 sustentam suas visões de uma quadrilha tradicional. Em 

contrapartida, o uso desses elementos já foi muito debatido nos estudos sobre as 

quadrilha juninas. O que ilustro neste momento é a importância do grupo diretor ser 

formado por uma geração que presenciou tanto as mudanças na quadrilha junina quanto 

nos modos de ser, comportamentais e de estilo que caracterizam as gerações atuais.  

 Assim, as diferenças entre as gerações presentes na Apaga Fogueira é mais 

simbólico do que concreto. Este conflito só foi perceptível mediante o trabalho de 

campo, as entrevistas e as conversas informais. Entretanto, ele se torna fundamental 

para entendermos a existência da quadrilha durante tantos anos, o reconhecimento da 

comunidade local e dos integrantes de forma geral e a ideia de pertencimento. Mesmo 

com a convivência de faixas etárias diferentes, de gerações distintas e entrelaçadas, de 

experiências e trajetórias de vida singulares, a instituição consegue receber esses fluxos 

peculiares e condicioná-los a objetivos em comum: estar na quadrilha, ser um ator social 

ativo e visível e ter um papel social. 

 Dentro deste debate sobre as gerações e suas diferenciações uma categoria 

flutuante foi percebida em campo – a questão do gênero.  A convivência entre diferentes 

gerações suscitou algumas problemáticas dentro da pesquisa que convergiram a para 

percepção sobre outras diferenças presentes entre seus integrantes como significados do 

gênero.   

Ao articular temas aparentemente distantes e carregados de múltiplas 

diferenciações à categoria gênero, têm-se o que ficou conhecido no cenário 

internacional nos anos de 1990 como categorias de articulação, ou de 

interseccionalidades (PISCITELLI, 2008). Desta forma, trago neste último momento da 

                                                           
80

 Ritmos base para a execução das danças as competições. 
81

 Nos dias antecedentes à competição a TV Aperirpê esteve no ensaio da quadrilha para entrevista e 

filmagem. Observei que a repórter questionou sobre a tradição e mencionou que a quadrilha era 

conhecida por ser tradicional e este ano estava com um tema diferente dos apresentados em anos 

anteriores. A diretoria, por sua vez, afirmou a tradição e se referiu às mudanças como sendo o momento 

de transição da quadrilha sem deixar de ser tradicional, fazendo alusão ao tema, e aos anseios de seus 

integrantes em ganharem uma competição.  
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Dissertação uma discussão sobre quadrilhas e o gênero, a partir das práticas e 

sociabilidades da Apaga Fogueira, com a finalidade de entender como se dá a 

construção da ideia de juventude entre os quadrilheiros. 

 

3.3 Gênero e interseccionalidades na Apaga Fogueira 

 

 Conflitos geracionais, diferenças sexuais, diversas faixas etárias, hierarquização 

de poderes são assuntos visíveis entre os quadrilheiros e manifestados em seus 

momentos de sociabilidades. Abordar tais questões foi de fundamental importância para 

a composição do principal objetivo de análise desta Dissertação: entender como ocorre a 

produção de sentido sobre juventude numa quadrilha junina. Assim, pensar em gênero 

na quadrilha foi algo que surgiu tangencialmente a partir das imersões em campo, mas 

que mostrou relevância significativa por complementar um aspecto relacional 

importante no cotidiano das quadrilhas.  

 

 

Figura 23: Gráfico referente ao sexo dos integrantes da Apaga Fogueira..
82 

Fonte: Ilustração Uelton Carvalho. 

 

Foi perceptível a presença de jovens do sexo masculino que se autodeclaravam 

homossexuais e se vestiam com o figurino destinado às mulheres para dançar com um 

par na quadrilha. O gráfico acima demonstra que 5% dos bailarinos masculinos dançam 

representados como mulheres nas apresentações da Apaga Fogueira. Desta forma, é 
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 As informações contidas no gráfico referem-se ao dia da apresentação que contou com 40 integrantes e 

não da ficha de preenchimento.  
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importante observar esta situação relacionada ao gênero visto que a instituição quadrilha 

junina, como demonstrado no decurso desta Dissertação, se torna um espaço social que 

propicia sociabilidades e vivências juvenis e dita normas e regras a seus membros. Ou 

seja, “a experiência é o lugar da formação do sujeito” (BRAH, 2006, p.360) e a 

quadrilha se torna, assim, parte fundante também na formação do ator social. Portanto, a 

análise da existência de diferenças entre os membros integrantes da Apaga Fogueira 

será estabelecida neste subitem. 

De acordo com Piscitelli (2008), falar sobre gênero remete a uma preocupação 

em saber como se deu o processo histórico de construção teórica desta categoria. 

Segundo ela, os estudos mais críticos sobre gênero ganham espaço na discussão 

acadêmica a partir de 1980 quando várias autoras feministas
83

 remontam a trabalhos já 

escritos e legitimados e os questionam, criticam e propõem novas abordagens.  Nessas 

novas proposições estão a distinção entre sexo e gênero, a quebra da ideia de poder 

universal e o fim da noção de um sujeito universal. Segundo ela, essas novas discussões 

teóricas estavam em paralelo com as mudanças a respeito das reivindicações de 

movimentos feministas sobre a diferença.  

O debate segue então na tentativa de desmistificação em que o gênero vinha 

sendo pensado, como uma categoria superior às outras e no antagonismo 

masculino/feminino. Abandonar essa distinção única seria necessária para Buttler 

(2002) haja vista que a conceptualização de gênero se dá, para ela, de forma relacional 

não somente entre mulheres e homens, mas entre pessoas do mesmo sexo e até 

imaginárias, por exemplo.  

Segundo Brah (2006)
84

, as categorias negro e gênero foram criadas para 

representar um todo diverso, diante de generalizações equivocada. De acordo com ela, 

nos anos de 1990 “o debate mudou radicalmente, e, essas “tipologias” adquirem um 

interesse histórico.” (BRAH, 2006, p.343). Assim, buscar uma perspectiva 

interseccional não significa, para ela, juntar duas coisas, porém analisar o contexto em 
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 Autoras como “Scott (1998) entre as historiadoras, Strathern (1998) na antropologia, a Haraway (1991), 

na história da ciência, a Buttler (1990), na filosofia. Algumas dessas autoras esperavam, valendo-se do 

trabalho com gênero, produzir deslocamentos nos paradigmas disciplinares no marco dos quais 

trabalhavam.” (PISCITELLI, 2008, p. 263).   

84
 Em seu artigo sobre a diferença, diversidade e diferenciação, Brah (2006) analisa a construção histórica 

da categoria negro em paralelo com a constituição dos movimentos feministas. Essa necessidade de 

conhecer as esferas fundantes de tais categorias deve-se ao fato dela utilizar-se da perspectiva relacional 

em sua análise. 
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que essas categorias emergem, demarcar como elas se encontram no discurso social e 

torná-la analítica ao estudá-la em relação umas às outras. 

Dentro das estruturas de relações sociais presentes na Apaga Fogueira, o gênero 

não é fator exclusivo de discriminação e/ou diferenciação. A diferença é vista nesta 

Dissertação como uma possibilidade de entender a lógica imbricada nas relações sociais 

da Apaga Fogueira. Segundo Brah (2006), analisar a diferença a partir das relações 

sociais é perceber quais as circunstâncias sociais e culturais que fomentam as 

identidades dos grupos, como, por exemplo, o termo quadrilheiro.  

Ser jovem participante da quadrilha que, por sua vez, é gerida por uma visão 

adultocêntrica e constituída por gerações distintas, também se torna um item de 

diferenciação. O desafio não se encontra somente em ser homem que se veste de mulher 

para dançar, mas também em se manifestar como homossexual em seu cotidiano. Ser 

jovem homossexual, que se considera pertencente a uma geração diferente das outras, e 

ser jovem numa instituição regulada por normas e regras regidas por adultos, que se 

entende por eles como fazendo parte de uma outra geração, com outros entendimentos 

sobre gênero e sexualidade, fazem parte das tensões em tais relações. Desta forma, “o 

conceito de articulação sugere relações de conexão e eficácia” (BRAH, 2006, p. 352). 

Assim, é notório que a interseccionalidade estabelece, enquanto perspectiva de análise, 

uma relação entre as categorias: juventudes, geração e gênero.  

A perspectiva interseccional que proponho neste último capítulo é de não 

supervalorizar a categoria juventude, a de geração e nem a de gênero, mas me utilizar da 

articulação dos termos para entender o objetivo inicial desta pesquisa sobre juventude 

quadrilheira, quando se coloca o par masculino/feminino na representação da dança e 

quais as implicações disto nas sociabilidades e nos sentidos produzidos sobre os jovens 

quadrilheiros. É aí que a interseccionalidade opera analiticamente. Indica uma 

perspectiva relacional do que se pretende estudar sem necessariamente precisar operar 

de um lado ou do outro. Até porque, a noção de gênero na Apaga Fogueira ocorre de 

forma relacional com as diferentes gerações presentes na instituição.  
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A proposta de trabalho com essas categorias é oferecer ferramentas 

analíticas para apreender a articulação de múltiplas diferenças e 

desigualdades. É importante destacar que já não se trata de diferença sexual, 

nem da relação entre gênero e raça ou gênero e sexualidade, mas da 

diferença, em sentido amplo para dar cabida às interações entre possíveis 

diferenças presentes em contextos específicos. (PISCITELLI, 2008, p. 266). 

 

Nota-se que um tema está entrelaçado ao outro se tornando impossível tratá-los 

isoladamente. Articular um conjunto de diferenças relacionadas às juventudes, à geração 

e ao gênero se torna propício a partir das narrativas dos integrantes da Apaga Fogueira e 

dos discursos das entidades que organizam as quadrilhas juninas em Sergipe. No 

contexto das competições juninas, as entidades que as organizam têm visões diferentes 

quanto ao fato de homens dançarem trajados com as vestimentas destinadas às 

mulheres. Assim, apresento a seguir as narrativas da FEQUAJUSE, da LIQUAJUSE e 

da Apaga Fogueira.  

Para a FEQUAJUSE essa situação é possível, porém recente. Para eles, a 

possibilidade de inovação e incorporação de elementos novos à manifestação se 

tornavam, às vezes, contraditórios. Aceitavam a inovação relacionada às questões sobre 

o gênero por exemplo e, em contrapartida, criticavam o uso de determinados tecidos, 

passos e  instrumentos musicais que compunham o cenário das quadrilhas. O que fica 

claro nesta situação é que há um período de transição que dura alguns anos, considerado 

como um processo de reconfiguração. (SANTOS, 2013). 

 

A gente é da federação, nós criamos a federação sergipana das 

quadrilhas, a Liga é da outra TV [Atalaia], a gente é da TV Sergipe, a gente 

já tem dois anos que o homem pode entrar trajando de mulher, porque a gente 

já foi desclassificado viu, porque um componente nosso, eu achei uma 

ousadia da TV Sergipe, mandar que a gente levasse o componente, era 

homem, porque ele tava pintado, eles não aceitaram, isso tem dois anos viu, 

porque tinha um componente nosso que era totalmente caracterizado da 

maneira ele. (MULHER, 46 anos)
85

. 

 

 

 

 Já para a LIQUAJUSE, o fato de homens se vestirem com roupas destinadas às 

mulheres é algo que interfere na pontuação da quadrilha. Se a quadrilha junina se 

apresentar nessa situação ela perde pontos, mas não é excluída da entidade, ou seja, ela 

continua filiada, mas sem poder participar de alguns concursos. De acordo com um 
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 Entrevista realizada no dia 06/04/2014 
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membro da Liga, ao narrar as estratégias de inovação e abertura às inovações na 

quadrilha junina, ele aponta para debates sobre a discriminação, o gênero e a 

homossexualidade: 

 

Nós temos que começar a tentar inovar um pouco. Não é 

discriminação, mas quadrilha aí fora usa muito homem vestido de mulher. A 

quadrilha junina ela é dita de um casal, um casal, um homem e uma mulher, 

que se você botar uma quadrilha com dois homens, mesmo trajando de 

mulher e um de homem, o poder físico daquele é totalmente diferente, a garra 

daquele, tudo, aquele homem que está trajado de mulher é totalmente 

diferente, então, aqui já está começando a entrar isso. Tem Estado como 

Pernambuco mesmo, que 80%, 90% das quadrilhas tudo tem homem vestido, 

e eu não sei se por motivo disso as mulheres tão saindo, porque nenhuma 

mulher que quer dançar ver uma quadrilha toda de homossexual, dançando, 

de mulher ela pode até não se sentir bem, pode acontecer isso. Então, não sei 

se é isso que tá acontecendo fora, se fosse um nível, número pequeno, 1, 2 ,3 

quadrilhas, mas não, tem quadrilhas que tem 50% , metade, então isso aí 

muda totalmente o foco (HOMEM, 49 anos)
86

. 

 

 A Liga justifica essa visão tomando como base a força física atribuída aos 

homens o que compromete a evolução da apresentação da quadrilha. Assim, os vestidos 

são balançados com mais sagacidade segundo eles. Para a Liga, à medida que a 

quadrilha autoriza a participação do sexo masculino vestido de mulher, ela está 

descumprindo o ordenamento da composição em pares formados por um casal, que, no 

entendimento deles, se dá entre um homem e uma mulher. Para eles, essa diferença é 

percebida na evolução da apresentação da quadrilha, pelos jurados e pelos próprios 

concorrentes, ou seja, os integrantes das outras quadrilhas. 

 

É diferente de você pegar e botar 50 homens e 50 mulher e botar 75 

homens e 25 mulheres, é totalmente diferente o trabalho. [Nas competições 

vocês verificam?] Os jurados percebem. E sem falar que as outras quadrilhas 

mesmo já vão dizer ói fulano de tal, aquele par ali ali e ali, eles mesmo vão 

dizendo. (HOMEM, 49 anos). 

 

Já para a diretoria da Apaga Fogueira, que é filiada à FEQUAJUSE, essa 

situação já vem sendo aceita há alguns anos. Segundo eles, essa é uma forma de agregar 

mais jovens à quadrilha, tentar afastar os que são considerados vulneráveis e incluir os 

que não são aceitos em outras instituições. 
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 Entrevista concedida no dia 29/09/2014. 
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“Quer dançar de mulher, cada pessoa que chega, a gente respeita, 

arranje seu companheiro porque nossa sociedade é preconceituosa, 

totalmente, porque quando eles se vestem de mulher os homens não querem 

pegar na mão, então eles estão vindo com seus casais. Chegou quase ao ponto 

de desclassificar porque o homem estava vestido de mulher, quase, quase.” 

(MULHER, 46 anos)
87

. 

 

 

 A partir da narrativa acima é notável que os homossexuais não são “aceitos” por 

todos da instituição aqui analisada. Para dançarem vestidos de mulher eles têm que 

adentrar à quadrilha com seu par predeterminado, visto que alguns se recusam a dançar 

com eles. Entretanto, não foi notado nenhum conflito físico ou verbal, ficando tais 

questões no plano simbólico mais subjetivo dos processos de adesão ao grupo. Porém, 

no momento de execução da dança, quando há trocas de casais para formar determinada 

figura coreográfica, não havia hesitação dos membros heterossexuais nem nos ensaios e 

nem nas apresentações em contracenarem e dançarem, por curto espaço de tempo, com 

os homossexuais. 

 

 

 
Figura 24: casal de quadrilheiros formado por duas pessoas do sexo masculino. 

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

A partir da foto acima, registrada no dia da competição, foi notória a maneira 

pela qual eles se exibiam aos flashes e às câmeras.  As diferenciações entre os membros 

parecem desaparecer no momento de execução da dança e também nos bastidores no dia 

da competição. No dia 31 de maio de 2014, final da competição, os quadrilheiros 
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chegaram ao Ginásio do Sesi em um ônibus locado por eles. Muitos não estavam 

totalmente arrumados.  

Ao adentrarem o ginásio eram designados a um camarim na parte inferior às 

arquibancadas. Todos os integrantes utilizam-se desse espaço para finalizarem sua 

produção. Neste ambiente não presenciei nenhum conflito quanto ao fato dos homens 

estarem se produzindo de mulher em meio aos outros integrantes. Segundo eles, a 

preocupação maior estava na apresentação do que em um possível desconforto com a 

situação.  

Produzidos e apostos para adentrarem o Ginásio, a quadrilha Apaga Fogueira 

contou com 20 pares de quadrilheiros totalizando 52% de homens e 48% de mulheres 

como mostrado anteriormente no gráfico da página 110. Além desses, estavam mais 

dois adultos, o casal formado por um homem e uma mulher, Abraão e sua esposa, e seis 

crianças representando os casais de animais, na encenação teatral e em média, uns 10 

integrantes auxiliando nos bastidores. Com uma arca a frente, um tecido de 

aproximadamente 30 metros na cor azul, simbolizava o oceano. Embaixo dele, 

encontrava-se a Apaga Fogueira. Assim, deu-se a entrada em cena da quadrilha na 

competição do Levanta Poeira.
88

  

Neste momento, os integrantes não mais manifestavam suas diferenças e 

diferenciações nos termos de Brah (2006), mas reverberam seus anseios coletivos e 

individuais, bem como a visibilidade alcançada e deixavam transparecer seus sentidos 

ao estarem participando de uma manifestação para a qual se preparam o ano todo. 

Entretanto, as diferenças ainda estão lá, marcadas nos rostos maquiados e na produção 

feita para a apresentação.  

Ser jovem, criança, adulto ou idoso; ser de uma geração globalizada, geração X 

ou @; ser mulher, homem, heterossexual, homossexual ou transexual; todas essas 

designações, tanto sociais quanto culturais, parecem não fazer sentido no momento da 

apresentação dos quadrilheiros, mas faz sentido em toda sua trajetória de vida e em seus 

cotidianos. No momento das apresentações, as diferenças e diferenciações parecem ser 
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 Segue em anexo o enredo da quadrilha Apaga Fogueira no ano de 2014 produzido a partir da 
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quadrilha em questão. Desta forma, a produção desse material tem como base o diário de campo, o registo 

de imagens e vídeos tanto das apresentações quanto dos ensaios.  
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silenciadas pelo som que embala os corpos a dançarem e figurarem num espaço-tempo 

singular em que cada qual cumpre seu papel social masculino/feminino.  

Assim, não pretendo dizer que esses papéis sociais desapareçam do ensejo social 

no qual esses indivíduos estão envolvidos, mas se tornam camuflados pelas cores dos 

tecidos, pelas melodias escutadas e pelos cantos entoados pelos quadrilheiros quando 

estão em cena. Durante as apresentações estão suspensas, pelo menos entre os 

quadrilheiros que participam da dança, as subjetividades da geração e do gênero 

presentes no cotidiano e são reforçados os papeis masculinos e femininos típicos do 

formato da dança de pares e característico das quadrilhas. A geração considerada mais 

jovem traz o que é visto como novidade para o comportamento social nas quadrilhas e 

aqueles que às dirigem repensam e dimensionam os dilemas das mudanças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

No decorrer da pesquisa, desde os primeiros contatos até a elaboração deste 

texto foi possível perceber o quanto a quadrilha é significativa para a comunidade local 

e para a história dos festejos juninos do Estado. Ela configura uma manifestação que 

envolve diversos setores sociais em volta de um período ligado a festas e celebrações no 

mês de junho. Como proposta de estudo, tornou-se visível que a quadrilha pode ser 

estudada e desvendada por vários ângulos e áreas do conhecimento, haja vista que 

figura um campo de estudo diversificado. Propus aqui uma análise desta manifestação 

cultural enquanto uma instituição na qual cada ator envolvido exerce um papel social 

com funções já determinadas previamente dentro do sistema organizacional da 

quadrilha junina. 

O objetivo inicial foi trabalhar com a quadrilha junina e seus integrantes. 

Entretanto, sensível às bibliografias sobre os estudos das culturas juvenis e, a partir de 

leituras de trabalhos já publicados sobre esta manifestação, busquei entender se havia a 

presença de jovens e juventudes que formulassem uma ideia social do que isso poderia 

significar para eles. Assim, comecei a perceber que esta relação entre Juventudes e 

Quadrilhas Juninas poderia render um bom material analítico.  

Desta forma, no primeiro capítulo elaborei uma reflexão sobre os temas 

juventude, quadrilha junina e consumo cultural com a finalidade de estabelecer uma 

relação antropológica passível de problematizações. Para tanto, abordei a quadrilha 

enquanto uma instituição social como uma estratégia dentro da pesquisa para fugir de 

visões que pudessem me direcionar a uma legitimação de uma identidade regional e 

local. Assim, trouxe a quadrilha como uma instituição vinculada a entidades criadas 

para organizá-las e legitimá-las como espaços sociais permitidos a todos e todas 

manifestarem suas vivências. Nesta análise, ficou notório que o caminho escolhido se 

debruçou também sobre os estudos das culturas juvenis, um campo recente nos estudos 

antropológicos no Brasil, mas que já se firmou como conhecimento analítico nas 

ciências sociais. Desta forma, a intenção inicial e a inquietação enquanto pesquisadora 

foi perceber como se constrói socialmente a ideia de juventude no interior de uma 

quadrilha junina, haja vista, elas estarem inseridas em um contexto de consumo cultural. 
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Para isso, elencar discussões sobre consumo se fez pertinente para situar o ambiente em 

que as juventudes e as quadrilhas atuam. Assim, tornou-se claro também que os jovens 

se adaptaram facilmente ao processo de industrialização da quadrilha junina quando ela 

se tornou um produto comercializável no cenário cultural. Essa forma fácil de 

enquadramento num sistema de consumo ocasionou algumas mudanças estruturais e 

estilísticas no processo de reconfiguração da quadrilha Apaga Fogueira. Fato relatado 

pela diretoria da mesma quando retratando o processo de transformação sofrido não 

somente com eles, mas com a cultura de uma maneira geral. 

Desta maneira, já no segundo capítulo desta Dissertação, ficou visível que na 

quadrilha junina os jovens encontram momentos de sociabilidades. Ela proporciona 

momentos de lazer e de confraternização a todos do bairro em que ela está sediada com 

os ensaios periódicos e eventos realizados por ela. A sociabilidade foi um elemento 

chave para observar os jovens, problematizar suas vivências e perceber como eles dão 

sentido às suas expressões. A partir dela foi possível evidenciar como os jovens se 

relacionam uns com os outros, como fazem uso da quadrilha para ganharem visibilidade 

social e serem reconhecidos como sujeitos ativos. Ficou perceptível que ser quadrilheiro 

é um processo identitário em constante atualização e mudança. Acionar essa identidade 

pareceu remeter a ideias de pertencimento, de reconhecimento do outro e de objetivos 

em comum.  

As narrativas e os discursos providos entre eles, as entrevistas, o questionário e 

as conversas informais possibilitaram adentrar no universo dos estilos de vida do 

quadrilheiro. Além disso, suscitaram terminologias referentes ao conceito de 

quadrilheiro e juventude ditados tanto pela faixa etária compreendida entre 15 e 29 anos 

quanto pela faixa superior aos 30 anos de idade. E, assim, pude fomentar uma tabela 

comparativa sobre os termos utilizados para designar o significado de quadrilheiro o 

que se tornou um material denso e com possibilidades analíticas a esta Dissertação. Para 

os considerados jovens essa ideia atrelava-se à noção de responsabilidades e dedicação e 

momento de encontrar os amigos. No entanto, para os adultos, essa ideia de ser 

quadrilheiro remetia à consciência harmônica entre as gerações, as diferentes etnias, as 

diversidades sexuais e as classes sociais existentes no grupo social. 

Já no terceiro capítulo a discussão percorreu pelas práticas e vivências da Apaga 

Fogueira na análise das gerações, das juventudes e do gênero. Ficou notória a presença 
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de gerações diferentes na quadrilha em questão, e que elas convivem num espaço 

propício à interação. Por ser gerida por uma visão adultocêntrica e por uma geração 

considerada distinta, a quadrilha passa a tecer algumas adaptações para contemplar tanto 

os anseios de uma diretoria adulta quanto os desejos dos membros jovens. Assim, as 

diferenciações entre esses membros não se davam somente entre os considerados jovens 

e a geração adulta de mais idade, mas também em relação aos jovens autodeclarados 

homossexuais que dançavam vestidos com figurinos destinados às mulheres. Tornou-se 

claro que não há somente uma juventude quadrilheira, mas sim Juventudes atuando 

simultaneamente.  A partir da análise interseccional pude elencar como as juventudes se 

movem, são vistas e acionadas na quadrilha Apaga Fogueira. Ela possibilitou articular 

ideias que fomentassem o sentido de juventude sem ser necessário dissecar os termos 

referenciais: juventudes, geração e gênero. Trabalhá-los de forma relacional foi uma 

tática eficaz para poder perceber a importância das gerações e do gênero na composição 

da quadrilha em questão. Notei que indivíduos da chamada “melhor idade” e os adultos 

consideravam-se jovens por julgarem ter a vivacidade pra dançar e a pontualidade no 

horário dos ensaios. Desta forma, têm-se uma ideia de juventude acionada também de 

forma situcional. 

Todo o trabalho aqui apresentado foi feito tomando como base a pesquisa de 

campo junto a Apaga Fogueira. A imersão em campo foi surpreendente como exercício 

reflexivo. Trabalhar por meses junto a um grupo, conhecer trajetórias de vida 

diferenciadas e presenciar situações adversas em campo proporcionou um conhecimento 

ímpar enquanto pesquisadora, mulher, em um ambiente diverso que impulsiona as 

sociabilidades, liberdades, as vezes comedidas, e interações. O campo abriu as 

possibilidades de acionar os sentidos e as reflexões sobre o universo das culturas 

juvenis, das quadrilhas juninas e do consumo cultural que envolve e fundamenta os 

pilares desta Dissertação. 

Imagino que as questões aqui propostas poderiam ser percebidas em outras 

quadrilhas juninas, contudo há a possibilidade de que algumas informações mais 

específicas conduzam outras pesquisas a resultados diferentes. Ao desenvolver uma 

discussão sobre as juventudes na quadrilha junina tornou-se visível que a quadrilha tem 

uma função social e nos informa que, além de um grupo de dança, ela tem muito mais a 

oferecer no que se refere a sua forma de organização, a sua construção social da ideia de 

juventude e a sua forma de controle socioeducacional. Assim, tanto as quadrilhas 
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juninas quanto os estudos sobre as juventudes são cenários passíveis de diferentes 

análises sociais.  Para além das questões já analisadas nesta Dissertação, outros debates 

podem ser suscitados e mais densamente analisados como, por exemplo, a relações de 

gênero e os sentidos do masculino e do feminino no ambiente das quadrilhas juninas.  

Abordar essa temática possibilita diversas entradas teóricas e metodológicas no 

campo da antropologia e demais ciências humanas. Mais especificamente para o 

interesse que desenvolvi aqui, os estudos sobre as quadrilhas juninas se configuram 

como um cenário novo e aberto a interconexões com outros trabalhos que tratem das 

culturas juvenis. Entretanto, foi um desafio estabelecer esta relação, pela escassez de 

trabalhos que contemplassem tal articulação. Desta maneira, foi possível, ao que me 

pareceu, entender alguns dos sentidos múltiplos, diversos e híbridos constituídos sobre 

as juventudes quadrilheiras em contextos de consumo cultural.  
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Apêndice 1: Roteiros das entrevistas 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – QUADRILHEIROS. 

 

Dados pessoais: 

Nome  

Idade  

Sexo  

Estado Civil  

Naturalidade  

Escolaridade  

Ocupação 

Profissional 
 

Local de residência 

Endereço 
 

 

Roteiro: 

1. Participante de qual quadrilha? 

2. Período que dança na quadrilha? 

3. O que significa dançar nesta quadrilha? 

4. Como é sua rotina na quadrilha? 

5. O que te motiva a dançar quadrilha? 

6. O que é a dança pra você? 

7. Considera-se um quadrilheiro? 

8. O que é ser quadrilheiro? 

9. Quando não está no ensaio da quadrilha o que costuma fazer? (horas de lazer?) 

10. Conhece quadrilheiros de outras quadrilhas? Tem vínculos com eles? 

Convivência. 

11. Nessas horas de lazer você sai com integrantes da quadrilha que participa? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – DIRETORIA DA APAGA FOGUEIRA. 

 

Dados pessoais: 

Nome  

Idade  

Sexo  

Estado Civil  

Naturalidade  

Escolaridade  

Ocupação 

Profissional 

 

Local de residência 

Endereço 

 

Função na 

quadrilha 

 

 

PARTE 1 

1. Participante de qual quadrilha? 

2. Período que dança na quadrilha? 

3. O que significa dançar nesta quadrilha? 

4. Como é sua rotina na quadrilha? 

5. O que te motiva a dançar quadrilha? 

6. O que é a dança pra você? 

7. Considera-se um quadrilheiro? 

8. O que é ser quadrilheiro? 

9. Quando não está no ensaio da quadrilha o que costuma fazer? (horas de lazer?) 

10. Conhece quadrilheiros de outras quadrilhas? Tem vínculos com eles? 

Convivência. 

11. Nessas horas de lazer você sai com integrantes da quadrilha que participa? 

 

PARTE 2 

12. Como decidem o tema? Quem é o responsável pela pesquisa? 

13.  Como se dá o processo de construção do tema? 

14. Quando começam os ensaios? 

15. Qual o custo de uma apresentação? Qual o custo de participar de um concurso? 

16. Recebe auxílio financeiro de alguém? Como fazem pra arrecadar dinheiro para 

custear? 

17. Qual o papel da FUNCAJU? 

18. Quem paga os figurinos? 

19. Qual o valor de cada figurino? Uma média? 

20. Quem confecciona o figurino? Poderia conhecer a produção? 

21. Percebi que tem muitos jovens. Há alguma seleção pra participar da quadrilha? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – PRESIDENTES DAS ENTIDADES. 

 

Dados pessoais: 

Nome  

Idade  

Sexo  

Estado Civil  

Naturalidade  

Escolaridade  

Ocupação 

Profissional 
 

Local de residência 

Endereço 
 

 

 

Roteiro: 

1. Qual o ano de fundação da entidade e como ela foi fundada? 

2. Quais são os objetivos da entidade? 

3. O que é necessário para se filiar à entidade? Quais são os critérios de filiação? 

(pagamento de taxas, ficha de inscrição, regulamento da liga) 

4. Quantas e quais quadrilhas são filiadas? 

5. Quais os benefícios de se filiar à entidade? 

6. Qual a relação da entidade com as quadrilhas? 

7. Elas são dividas em grupo? Como é estabelecida esta divisão? Quais os 

critérios? 

8. A entidade recebe apoio do Governo Municipal e/ou Estadual? Como se dá esse 

apoio? 

9. Quais concursos a entidade participa? Por quê?  

10. Como se dá a relação da entidade com os organizadores dos concursos? 

11. Há rivalidade entre as quadrilhas? Quais são os aspectos positivos e negativos 

dessa rivalidade? 

12. Qual o papel da entidade no cenário das manifestações culturais no nosso 

Estado? 

13. Qual a função da quadrilha nesse mesmo cenário? Pra que serve a quadrilha? 

14. As quadrilhas funcionam como uma forma de Lazer? E para os jovens qual a 

função da quadrilha? 

15. Há interesse em manter as quadrilhas atuando? Por quê? 

16. Há interesse nos jovens dentro da quadrilha? Participando da quadrilha? Por 

quê? 

17. A quadrilha ajuda o jovem a não se envolver na criminalidade, violência nos 

bairros? Já que ele se compromete com a quadrilha? 

18. A entidade se preocupa com isso? Com os integrantes? Os jovens? Há algo 

sobre eles no regulamento ou nas reuniões? 
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Apêndice 2: Questionário Aplicado aos Quadrilheiros. 

 

 

QUESTIONÁRIO 

Dados pessoais: 

Nome 
 

Idade 
 

Sexo 
 

Estado Civil 
 

Naturalidade 
 

Escolaridade 
 

Ocupação Profissional 
 

Local de residência 

Endereço 

 

Participante de qual quadrilha? 
 

Período que dança na quadrilha? 
 

Considera-se um quadrilheiro? 
 

(  ) SIM   (   ) NÃO 

O que significa ser quadrilheiro? 
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Anexo 1: Lista de contato das quadrilhas juninas adquirida no início da pesquisa. 

 

QUADRILHA JUNINA RESPONSÁVEL E-MAIL CIDADE 

   
 

01 – Abusados Da Roça Alex chagas XXX Aracaju 

02 – Arrasta Pé Lucilene XXX Telha 

03 - Acenda Fogueira Gerson XXX Estância 

04 - Assum  Preto Cleudo cleudoassumpreto@hotmail.com  Aracaju 

05- Apaga Fogueira Josino XXX Aracaju 

06 – Asa Branca Genilda XXX Aracaju 

07 - Acauan Do Vale Elinilton XXX Japaratuba 

08 – Alegria 
 

XXX Japaratuba 

09 – A Volta Do Cabra 

Macho 
Ricardo avoltadocabamaxo@yahoo.com.br  Capela 

10 - Baila Conosco Adelson XXX Aracaju 

11 – Balancê João luiz jotaele1967@hotmail.com  Tobias Barreto 

12- Balança Mais Não 

Cai 
Vânia XXX Itabaiana 

13 - Cangaceiros Carcara Leo thioleotudodebom@hotmail.com Ribeiropolis 

14  - Cangaceiros Jac Lúcia XXX Socorro 

15 - Cangaceiros Da Boa Gilney gilneymarques@hotmail.com  Japaratuba 

16 - Carcara Do Sertão Hamilton XXX Neopolis 

17 – Chemego Bom Pedro XXX Poço verde 

18 -  Capelense Luziani XXX Capela 

19 - Ciganinha Vinícius XXX Tobias Barreto 

20 - Flor Nordestina Magne jose.magne@hotmail.com  Aracaju 

21 – Forro Da Ilha Nilton XXX 
Barra dos 

Coqueiros 

22 – Forro Kentão Antonio XXX Gloria 

23  - Forro Do Milho Marlene XXX Riachuelo 

24 – Forrobodo Serginho XXX Aracaju 

25 - Forró Maneiro Dizio quadrilhaforromaneiro@bol.com.br  São Cristovão 

26- Forró Na Roça Edenilson / vanda XXX Carira 

27 – Guerreiros Do 

Cangaço 
Márcio XXX Socorro 

27 - Laranjeirense Adilson XXX Laranjeiras 

28 - Luiz Gonzaga Edson / dico dicoqjluizgonzaga@gmail.com  Aracaju 

29 – Massacara Dennilton denny_negao@hotmail.com  Carmópolis 

30 - Meu Xamengo Eliabe eliabesalles@hotmail.com  Tobias Barreto 

31- Maracangaia Elton coelho XXX Aracaju 

32 - Mexe Mexe Miltinho XXX Tobias Barreto 

33 - Mastruz Com Leite Carlos XXX Laranjeiras 

34 - Minha Deusa Pantera 9979-6337 Japaratuba 

mailto:cleudoassumpreto@hotmail.com
mailto:avoltadocabamaxo@yahoo.com.br
mailto:jotaele1967@hotmail.com
mailto:thioleotudodebom@hotmail.com
mailto:gilneymarques@hotmail.com
mailto:jose.magne@hotmail.com
mailto:quadrilhaforromaneiro@bol.com.br
mailto:dicoqjluizgonzaga@gmail.com
mailto:denny_negao@hotmail.com
mailto:eliabesalles@hotmail.com
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35 – Mandacaru Saulo saulosilva2003@yahoo.com.br  Própria 

36 - Meu Xodó Clodoaldo XXX São Cristovão 

37 - Meu Sertão Cláudio lcsoliveira8@gmail.com  Riachuelo 

38 – Pioneiros Da Roça Sara lessa XXX Aracaju 

39- Minha Deusa Iracildo XXX  

40 - Pisa Na Brasa Alberto XXX Indiaroba 

41- Pé Duro João luiz XXX Estância 

42  - Rainha Do Cangaço Márcio XXX Maruim 

43 - Rala Rala Izabel XXX Maruim 

44- Rei Do Cangaço Claudio XXX Japaratuba 

45 – Retirantes Do Sertão Marcio marciodantaz@ig.com.br  Frei Paulo 

46 - Rosa Dourada Adilson rosadourada_@hotmail.com  Aracaju 

47 - Sanfona Branca Kelly XXX Aracaju 

48- Sanfona Branca 

Mirim 
Neide XXX Aracaju 

49 - Sanfona De Ouro Marcondes qj.sanfonadeouto.se@hotmail.com  Divina pastora 

50 - Seculo Xx Adulto Joel 
quadrilhajuninaseculoxx@hotmail.co

m  

Ararcaju 

51 - Seculo Xx Mirim Joel 
quadrilhajuninaseculoxx@hotmail.co

m  

Aracaju 

52 - Todarretada Sandro XXX 
N. S. do 

Socorro 

53 – Unidos Em Asa 

Branca 
Acácio XXX Aracaju 

54 -  Unidos Do Sertão Adriano XXX Aracaju 

55 – Unidos Em Meu 

Xodo  
Café XXX Siriri 

56 – Unidos Em 

Umbauba 
Messias florcaipira@yahoo.com.br  Umbaúba 

57 - Xodo Da Vila Etelvan 
quadrilhajuninaxododavila@hotmail.c

om 

Aracaju 

58 - Xodo Da Vila Mirim Etelvan 
quadrilhajuninaxododavila@hotmail.c

om 

Aracaju 

59 – Xique Xique Jair e leandro XXX São Domingos 

 

  

mailto:saulosilva2003@yahoo.com.br
mailto:lcsoliveira8@gmail.com
mailto:marciodantaz@ig.com.br
mailto:rosadourada_@hotmail.com
mailto:qj.sanfonadeouto.se@hotmail.com
mailto:quadrilhajuninaseculoxx@hotmail.com
mailto:quadrilhajuninaseculoxx@hotmail.com
mailto:quadrilhajuninaseculoxx@hotmail.com
mailto:quadrilhajuninaseculoxx@hotmail.com
mailto:florcaipira@yahoo.com.br
mailto:quadrilhajuninaxododavila@hotmail.com
mailto:quadrilhajuninaxododavila@hotmail.com
mailto:quadrilhajuninaxododavila@hotmail.com
mailto:quadrilhajuninaxododavila@hotmail.com
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Anexo 2: Estatuto da Juventude. 
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Anexo 3: Lista de Quadrilhas Filiadas à FEQUAJUSE/2012. 

 

 

 

PIONEIROS DA ROÇA - Sara Lessa - 8853-2380 (Aracaju) 
 
APAGA FOGUEIRA - Josino - 8837-0528 (Aracaju) 
 
ASA BRANCA - Genilda -3248-1280 / 9806-4716 (Aracaju) 
 
UNIDOS EM ASA BRANCA - Acácio - 8815-6976 (Aracaju) 
 
TODARRETADA- Sandro- 9865-1461 (N.S. do Socorro) 
 
ABUSADOS DA ROÇA - Alex Chagas - 8829-1917 (Aracaju) 
 
XIQUE XIQUE-Jair e Leandro – 9601-11719/ 9955-4844 (São Domingos) 
 
CANGACEIROS DA BOA- Gilney – 9952-3476 (Japaratuba) 
 
LUIZ GONZAGA - Edson 9935-0154/8851-1572 (Aracaju) 
 
BALANÇA MAS NÃO CAI- Vânia- 9974-6312 (Itabaiana) 
 
 
                                                                 Aracaju, 06 de junho de 2012. 

 

                       Rogério Valença. 
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Anexo 4: Material necessário para filiação à LIQUAJUSE. 

Anexo 4.1: Formulário de Filiação. 
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Anexo 4.2: Ficha de Filiação do Componente da Quadrilha Junina. 
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Anexo 4.3: Ficha dos Ensaios da Quadrilha Junina 2015. 
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Anexo 5: Lista das Quadrilhas Filiadas à LIQUAJUSE/2014. 

 

QUADRILHA JUNINA RESPONSÁVEL ENDEREÇO E-MAIL 

A VOLTA DO CABRA 

MAXO 
Ricardo Capela avoltadocabamaxo@yahoo.com.br  

AMOR CAIPIRA Ridley Capela ridleysoares.08@hotmail.com 

ASSUM PRETO Genicleudo Aracaju cleudoassumpreto@hotmail.com 

BEIJA FLOR Adriano Itabaiana beijaflor@gmail.com 

CHAMEGO BOM Pedro Pço Verde pedro.chamegobom@hotmail.com 

FLOR NORDESTINA Magne Aracaju jose.magne@hotmail.com 

FOGO NO FAXO 
 

Dores 
 

FORRÓ DA ILHA Espeto 
Barra dos 

Coqueiros 
não informou 

FORRÓ DO MILHO Marlene 
Rosário do 

Catete 
eder_araujo05@hotmail.com 

FORRO NA ROÇA Edilson Canindé portosanches@hotmail.com 

GUERREIRO DO BAIÃO Joao da Silva Socorro qjguerreirosdobaiao@gmail.com 

JUNINA TRADIÇÃO José Carlos Simão Dias jcarlossantana2@hotmail.com 

LARANJEIRENSE Adilson Laranjeiras não informou 

MANDACARU Dias Itaporanga não informou 

MARACANGAIA Valeria Aracaju vanessa_geo@hotmail.com 

MASSACARA Denilton Carmópolis denny_negao@hotmail.com 

MASTRUZ COM LEITE Soro Laranjeiras não informou 

MUSUQUENSE Denilton Laranjeiras deniltonalves31@gmail.com 

PISA NA BRASA Betinho Indiaroba 
professorbetinhoindiaroba@hotmai

l.com 

ROSA DOURADA Edenilson Aracaju binhosoares78@hotmail.com 

SECULO XX Joel Aracaju 
quadrilhajuninaseculoxx@hotmail.

com 

TODOS EM ASA 

BRANCA 
Ailton Estancia qjtodosemasabranca@hotmail.com 

UNIDOS DO VELHO 

CHICO 
Charles Ilha das Flores charlesdossantos@hotmail.com  

XIQUE XIQUE Leonardo São Domingos leandropassos.23@hotmail.com  

MEU XODÓ Clodoaldo São Cristóvão quadrilhajuninameuxodo@hotmail

mailto:avoltadocabamaxo@yahoo.com.br
mailto:ridleysoares.08@hotmail.com
mailto:cleudoassumpreto@hotmail.com
mailto:beijaflor@gmail.com
mailto:pedro.chamegobom@hotmail.com
mailto:jose.magne@hotmail.com
mailto:eder_araujo05@hotmail.com
mailto:portosanches@hotmail.com
mailto:qjguerreirosdobaiao@gmail.com
mailto:jcarlossantana2@hotmail.com
mailto:vanessa_geo@hotmail.com
mailto:denny_negao@hotmail.com
mailto:deniltonalves31@gmail.com
mailto:professorbetinhoindiaroba@hotmail.com
mailto:professorbetinhoindiaroba@hotmail.com
mailto:binhosoares78@hotmail.com
mailto:quadrilhajuninaseculoxx@hotmail.com
mailto:quadrilhajuninaseculoxx@hotmail.com
mailto:qjtodosemasabranca@hotmail.com
mailto:charlesdossantos@hotmail.com
mailto:leandropassos.23@hotmail.com
mailto:quadrilhajuninameuxodo@hotmail.com
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.com 

CHAPEU DE COURO Jean Carlo Aracaju jeancarlo.jc@hotmail.com 

CANARINHO DO 

SERTÃO 
Alecio Socorro aleciobezerra@yahoo.com.br 

CANGACEIROS DO 

SERTÃO 
Claudia Japaratuba não informou 

ROSADINHA MIRIM Edenilson Aracaju binhosoares78@hotmail.com 

FLOR NORDESTINA 

MIRIM 
Magne Aracaju jose.magne@hotmail.com 

SANFONA BRANCA 

MIRIM 
Neide Aracaju sode_com@hotmail.com 

SECULO XX IDOSOS Joel Aracaju 
quadrilhajuninaseculoxx@hotmail.

com 

 

  

mailto:quadrilhajuninameuxodo@hotmail.com
mailto:jeancarlo.jc@hotmail.com
mailto:aleciobezerra@yahoo.com.br
mailto:binhosoares78@hotmail.com
mailto:jose.magne@hotmail.com
mailto:sode_com@hotmail.com
mailto:quadrilhajuninaseculoxx@hotmail.com
mailto:quadrilhajuninaseculoxx@hotmail.com
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Anexo 6: Símbolos da UNEJ e da CONFEBRAQ. 

 

 

 

 

 
Figura 25: Símbolo da UNEJ – União Nordestina de Entidades de Quadrilhas Juninas. 

Fonte: http://fequajupe2014.blogspot.com.br. 

 

 

 

 
Figura 26: Símbolo da CONFEBRAQ – Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas. 

Fonte: http://www.confebraq.com.br/. 
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Anexo 7: Enredo da Quadrilha Apaga Fogueira 2014. 

 

 

Enredo da Apaga Fogueira:  

“Delírios de um Dilúvio. O fim é o recomeço de um novo quadrilheiro.” 

 

 

1. Início: diálogo entre o avô e a neta. 

Avô: Lembro das bombinhas de São João. Ah meu Deus, chega e as quadrilhas? O que 

falar das quadrilhas? As quadrilhas são as coisas mais belas do nosso São João. Ainda 

guardo na recordação aquela noite de São João quando eu encontrei a minha quadrilha 

do coração, foi 1982, ah Apaga Fogueira, minha quadrilha, e foi num lugarzinho 

chamado Sergipe e foi lá onde eu encontrei o meu primeiro amor. Lembro como se 

fosse hoje, havia uma enorme fogueira e dançávamos juntos a quadrilha, e a noite 

aquela maravilha, e só nos despedimos ao raiar do dia. Que saudade que sinto da minha 

quadrilha. 

O avô começa a cochilar. A neta se aproxima e o acorda. 

Neta: Vô,vô,vô. 

Avô: Arriégua.  

Neta: Vô. Adivinhe o que eu trouxe? Tarannnn.  

Avô: Historinha hoje não. 

Neta: Mas, porque não vô? Essa historinha é da arca de Noé. Conta, conta vô.  

Avô: Não, não e não. Porque hoje a minha quadrilha do coração vai dançar, a minha 

Apaga Fogueira e eu não vou perder de maneira nenhuma. Nem que caia um dilúvio. 

(Som de trovão). Você ouviu minha filha isso? Mas eu vou assim mesmo, nem que seja 

de canoa. 

Neta: Eu não ouvi nada. Deve ser só mais um delírio da mente dele e ele vive falando 

sozinho. Mas vô, o senhor está dormindo.  

Avô: Tô nada menina. Isso aqui é só um cochilinho pra mais tarde ver a minha Apaga 

Fogueira dançar.  

Neta: Mas conta vô conta. 

Avô: Tá bom. Vou contar. (Bocejo). Há muitos e muitos anos. (começa a cochilar).  
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Neta: Vô, oh vô. Afe. Dormiu de novo. Toda vez que ele vai contar uma historinha ele 

acaba dormindo. Poxa, poxa. Nunca conta toda, poxa, poxa.  

 

2. Encenação da história. Noé e sua família. 

Narração: Noé era um homem bom. Mas os homens da terra tinham ficado tão 

malvados, que Deus decidiu dar-lhes uma lição.  

Deus: Noé, construa uma arca. Entre nela com a sua família e um casal de cada animal 

que existe na terra.  

Narrador: Noé obedeceu. Construiu uma arca. Choveu por quarenta dias e quarenta 

noites. As águas cobriram toda a terra. Depois de 150 dias, Deus fez soprar um vento 

forte sobre a terra e as aguas foram baixando. Sete dias depois Noé solta uma pomba 

que vem com um ramo de oliveira. Isso significava que as águas estavam baixando. Noé 

espera mais 7 dias e solta novamente a pomba, dessa vez ela não volta mais para a arca, 

tinha encontrado um lugar seguro para ela. As águas haviam baixado. Quando havia 

terra seca, Deus disse: 

Deus: Noé saia da Arca. Vá com sua família e todos os animais.  

Narrador: deus desapareceu do céu e toda vez que chover, um arco íris aparecia no céu 

como sinal de aliança que Deus fez com todos os seres vivos. 

A encenação é encerrada e a quadrilha aparece em baixo de um tecido longo que simula 

o mar e a dança se inicia comandada pelo marcador da quadrilha. 

 

 

 

 


