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RESUMO 
 

 

As festas conferem o exercício das relações humanas, pois são formas de ações coletivas 
simbólica e materialmente planejadas, preparadas, montadas e executadas.  Há a demarcação 
de tempo e espaço específicos. Despertam o encantamento com o espetáculo e a condenação 
ao clamor pela sua normatização. As festas conferem prestígios. Elas produzem identidade. 
Articulam-se em torno de um objeto e possibilitam à cultura sua materialização, não somente 
para fins utilitários, mas lúdicos e estéticos. Neste trabalho situo a festa sob a perspectiva 
socioantropológica ao pesquisar os festejos juninos realizados na cidade de Estância-SE. Este 
trabalho dedica-se especificamente à festa do fogo, atividade que envolve a presença dos 
fogos de artifício – busca-pé, espada e barco de fogo –, ritual festivo que há mais de cem anos 
está presente na estrutura do São João de Estância. Para o estudo da festa do fogo, necessário 
foi revisitar a história dos festejos juninos da cidade a fim de apreender as mudanças sofridas 
na sua realização a partir dos conflitos, permanências e proibições ocorridas ao longo do 
tempo; elegeu-se como método de análise a etnografia da festa, a partir das apresentações 
públicas e dos bastidores. Um dos aspectos mais importantes da festa do fogo é o papel do 
artefato cultural, representado pelos fogos de artifício, que no contexto festivo desempenham 
importantes funções: elo do processo de formação e demarcação identitária entre a festa e a 
cidade; perigo causado pelo chabu, controlado por políticas públicas de incentivo à cultura e 
ao turismo; e prestígio dado ao fogueteiro por sua técnica, que sofre o processo de 
modernização, seguindo a dinâmica da cidade e da festa.  

 

Palavras-chaves: São João; fogos de artifício; festa; identidade; antropologia do objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The parties provide the exercising of human relations, because they are forms of collective 
actions symbolic and materially planed, prepared, constructed and executed. They are 
delimited by time and space and evoke the enchantment through the spectacle and the 
condemnation to clamor through their normalization. The parties also confer prestige and 
produce identity by linking themselves around an object. It is possible for the culture to 
materialize them because they serve not only for utilitarian purpose. As well they develop 
ludic and esthetics roles. In this thesis the Saints John’s festival event*  in Estância was 
analyzed under a socio-anthropologic optic. I turned my attention to  festa de fogo (activity 
that involves the presence of fireworks- busca-pé, espada e barco de fogo** ). This event has 
been present in Saint John’s celebration for more than one hundred years. To its study I 
revived the city’s stories about Saints John’s festival and observed the changes that occurred 
in its celebration. I turned my attention to the conflicts, permanencies and prohibitions 
occurred through time. It was elected as the analyze method the ethnography from the public 
presentations and behind scene facts. One of the most important aspects of festa de fogo is the 
role of cultural artifact represented by the fireworks. They develop important functions inside 
the festival because they are the link between the process of formation and demarcation of the 
party and the city’s identity. Moreover, they engross the risk caused by the chabu*** that are 
controlled by public politics of incentive to culture and tourism. The fireworks are also 
involved in the prestige given to the fogueteiro**** - he is a character who suffers the process 
of modernization according to the city and party’s dynamic. 

 

Key words: St. John, fireworks; party; identity, anthropology of the object. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

* This festival is celebrated every year, in June 24th.  
**They are different types of fireworks used during the party. 
*** Failure of a firework that does not burn or explode prematurely 
****The man that controls the fireworks during the party. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Taboca retirada, cortada, lixada, enrolada e bitolada. Preparação da pólvora, pisar o 

salito, o enxofre e a cachaça. Pisados carvão e pólvora, junto com a limaia são embarrados ou 

colocados com muita atenção e cuidado, um a um na taboca. Plásticos coloridos: amarelo, 

vermelho, verde e azul; cortados e pregados, como enfeite da boca de fogo. Materiais frágeis 

e perigosos. Trabalho corporal envolvendo mãos firmes e calejadas, braços fortes e olhar 

atento. Eis o longo processo de fabricação dos fogos de artifício, cheio de detalhes e cuidados, 

que começa tão logo se inicia o ano, antes em fundos de quintais e hoje em casas de 

fabricação de fogos. Tudo preparado para os trinta dias de festa das guerras e lutas 

organizadas em ruas ou espaços específicos. Despertam ao mesmo tempo o encantamento e o 

medo aos seus expectadores. Todos se envolvem em um clima repleto de sorrisos e alegria, 

luz e calor, cuidado e perigo, nas apresentações, nas brincadeiras e nos concursos.  

Durante todo ano no mês de junho, é assim, em Estância, cidade localizada no centro-

sul do Estado de Sergipe, distante cerca de 70 km da capital Aracaju, quando sua população 

comemora as festas dedicadas a São João, Santo Antônio e São Pedro, com espada, busca-pé 

e barco de fogo. Durante o período festivo a cidade é transformada e enfeitada por cenários e 

decorações – balões, bandeirinhas, palhas, casebres rústicos. A programação tem início no dia 

31 de maio com a Salva do São João, realizada com cortejo pelas ruas da cidade com grupos 

folclóricos, rainhas e princesas do São João, apresentação de espadas, corrida de barco de 

fogo e a benção da fogueira. Entre as outras atrações, destacam-se os shows musicais, as 

apresentações de quadrilhas juninas, o concurso de comida típica, as apresentações de grupos 

folclóricos – batucadas, reisados –, o casamento caipira e os cortejos pelas ruas da cidade 

feitos pelos comerciantes locais e pela comunidade escolar, entre outros. Estas atividades, que 

integram a programação festiva, atualmente são organizadas pela prefeitura da cidade. Para a 

realização desta festa são destinados dois espaços principais – o Arraial do Progresso, 

localizado na Praça Barão do Rio Branco e o Centro de Recreações Juninas João Alves Filho, 

local onde fica situado o forródromo e o buscapezódromo. 

Diante da profusão de manifestações festivas integrantes do ciclo junino da cidade de 

Estância, para a realização deste trabalho fez-se necessário a sistematização dos dados 

estudados, recorrendo a uma busca pela delimitação do objeto em questão. Foi eleita a festa 

do fogo como o objeto de estudo, compreendendo-a como um grande ritual festivo, uma 
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competição na qual os fogueteiros rivalizam entre si diante de um objetivo comum a todos – 

ganhar o concurso – o que garante a renovação ou o aumento de seu prestígio diante da 

comunidade. Fruto de um contexto histórico específico e resultante de intensa negociação e 

intervenção, a festa do fogo reflete o seu tempo. Possui uma dimensão festiva, enquadrando-

se no tempo e espaço. Ao ser apropriada, permite a construção de identidade através de sua 

expressão e dimensão simbólica. A festa do fogo possui estética. Ela é uma forma artística 

elaborada por elementos expressivos, presentes nos aspectos físicos e químicos dos fogos. 

 A festa do fogo comporta um conjunto de atividades que envolvem os fogos de 

artifício em sua realização: as corridas e concursos de barco de fogo; as apresentações e 

concursos de espadas e busca-pés; e os bastidores da confecção de fogos de artifício. Outras 

particularidades somam-se à festa: a sua importância evidenciada no contexto festivo ao ser 

um elo entre a festa e a cidade e as mudanças ocorridas ao longo dos anos, marcadas pelo 

processo de modernização.  

Desde o início do século XX encontramos, durante a pesquisa documental, referências 

sobre a festa do fogo na cidade ora estudada, realizada principalmente com os fogos de busca-

pé por suas ruas. Deste este período, até os ano 1975, as festas juninas de Estância possuíam 

um caráter estritamente familiar, religioso, lúdico e eram organizadas pela própria 

comunidade local, de uma forma quase que espontânea. A partir desta data a festa passa a ser 

organizada pela prefeitura da cidade, pela EMSETUR – Empresa Sergipana de Turismo1 – e a 

cidade, por um período de aproximadamente quinze anos, assume de forma singular o posto 

de principal lócus de realização do São João do Estado de Sergipe. Ao longo dos anos ela 

sofre mudanças e suas atividades começam a ser programadas, pois a cidade passa a receber 

turistas e meios de comunicação com interesse em conhecer especialmente o São João 

festejado com os fogos de artifício. Entre as mudanças ocorridas na festa destaca-se a criação 

do “Centro de Recreação Junina João Alves Filho”, na década de 90 do século XX, espaço 

destinado para a realização das atividades consideradas “tipicamente juninas”, que possui em 

seu espaço o buscapezódromo, local específico para a solta dos fogos de artifício, o que 

reflete a busca pela normatização da festa do fogo justificada pelo interesse na minimização 

do perigo presente na manipulação dos fogos (representado pelo chabu).  

Importante destacar que a preocupação do poder público municipal em evitar o chabu 

se justifica pelo risco evidente do artefato (queimadura, mutilação e até a morte). Isto que 

                                                 
1 A EMSETUR continua desenvolvendo suas atividades até o momento. Para saber mais sobre a empresa, 
acessem o seu site: <http://www.turismosergipe.net>. 
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resultou a normatização da festa, em busca de segurança para a atração de turistas. De acordo 

com os fogueteiros de Estância, o chabu é a falha do fogo de artifício provocada pela sua má 

fabricação. No caso do busca-pé ele explode sem chegar a acender a boca de cor e no caso da 

espada, uma fenda na taboca provoca o escapamento do fogo que pode ferir a mão de quem a 

soltar. Mas seu significado vai além. Durante as observações em campo escutamos muitas 

vezes o grito “vai dar chabu” em outras duas ocasiões: quando um barco de fogo em sua saída 

provocou uma grande explosão que fez até os fogueteiros se afastarem, devido a problemas de 

suas ligações; e quando os fogos de artifício falharam, ou seja, não funcionaram. 

Reconhecemos, dessa forma, que o chabu significa algo que dá errado e não funciona como 

deveria. Desta forma, a expressão está associada tanto à falha quanto à precoce explosão dos 

fogos.   

Por outro lado, em consequência deste novo modelo festivo, marcado pelo controle 

dos fogos, alguns estudiosos como Santos (1999) e Salvador (2002) consideraram que o fato 

declara o desprezo da tradição, costume e originalidade, de tal modo que a festa passou a 

perder sua identidade e espontaneidade. Assim, a criação do Centro de Recreação Junina 

passa a ser vista como o resultado de um processo de descaracterização, pois à medida que se 

cria um espaço específico para a festa do fogo, o poder público municipal passa a proibir 

soltar fogos livremente nas ruas. Esta perspectiva de análise de valorização da autenticidade e 

da originalidade abriga uma base romântica e nostálgica, que retira o fenômeno festivo do 

processo histórico. Ora, não podemos esquecer que a festa muda, é renovada e inventada, não 

existe festa imóvel de estrutura fixa no tempo, não devemos pensar a partir da ideia de sua 

cristalização (VOVELLE, 2004). Se reconhecermos que a proibição de soltar fogos na rua é 

uma medida que proporciona à festa a sua “descaracterização”, então deste o ano de 1903 ela 

perde a sua “originalidade”. Pois desde este período encontramos relatos nos artigos de jornal 

que apresentam proibições e permissões de fogos de artifício soltados livremente pelas ruas da 

cidade, fogos estes considerados perigosos e “inconvenientes”, na época.  

Por um lado os fogos sofreram um processo de normatização, ao ser controlado o seu 

uso. Por outro ele foi potencializado, ao ponto de manter uma ligação entre a festa e a própria 

cidade, pois Estância foi eleita e é divulgada como a “capital brasileira do barco de fogo”. A 

brincadeira com os fogos de artifício deixaram de ser apenas um momento lúdico vivenciado 

entre os estancianos e passaram a ser um espetáculo para turista ver. Os fogos, assim, foram 

um dos principais mecanismos de atração da mídia e do turismo, presente em uma 



16 

 

programação pré-definida, nos panfletos e cartazes de divulgação da festa. Com a imagem dos 

fogos, a festa e a cidade de Estância passou a ser divulgada e vendida. 

Cabem agora duas indagações: Como foi possível a evidência da festa do fogo no São 

João de Estância, sendo o principal mecanismo de difusão da identidade da festa e da cidade, 

diante da necessidade de sua normatização e de seu controle? Como os fogueteiros, atores 

sociais que fabricam fogos de artifício, vivenciam este processo dinâmico de modernização da 

festa em suas técnicas e transmissão de saber? 

Para a reflexão destas questões, considera-se que a festa do fogo é um ritual, que 

comporta o inter-relacionamento de dois mecanismos orientadores e fundamentais na 

manutenção da festa: ao mesmo tempo em que permite o desenvolvimento de estratégias 

formadoras de identidade inter-relacional, dado pelo contexto histórico de diferenciação entre 

outras cidades, ela comporta o desenvolvimento de práticas ao mesmo tempo corporais e 

estéticas. Em outras palavras, ao modernizar-se o São João de Estância, não se anulam as 

atividades com os fogos, pelo contrário, estas se potencializam e provocam à figura dos 

fogueteiros a necessidade de adequação frente a este processo. 

Antes de adentrar nos demais campos obrigatórios da apresentação do trabalho, há a 

necessidade de uma breve incursão aos motivos que levaram esta pesquisadora ao estudo das 

festas, em especial, à festa do São João. Primeiramente importa confessar que as festas 

juninas fazem parte da vida da mesma, seja como pesquisadora seja como participante. Ao ser 

este objeto eleito como preterido desde a graduação, dado o fato de ter a oportunidade de 

participar do projeto de pesquisa “Vamos dançar quadrilha, comer canjica e soltar balão: 

performances culturais no São João de Aracaju”, na condição de bolsista do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação de Pesquisa (CNPq/UFS/COPES), que culminou na 

elaboração da minha monografia de conclusão de curso, intitulada “A rua da festa: ritual, festa 

e performance na Rua São João”, ambos sob a orientação da professora Dra. Eufrázia Cristina 

Menezes Santos2. Também na monografia, elaborada ainda ao final da graduação desta 

pesquisadora, analisou-se, sob a perspectiva antropológica, os festejos juninos da Rua São 

João3, a partir de duas importantes performances culturais: o casamento caipira e o concurso 

de quadrilhas juninas. 

                                                 
2 Antropóloga, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe e 
coordenadora do Grupo de Pesquisa Ritual, Festa e Performance. 
3 Sobre os festejos juninos da Rua São João consultar: Fontes (1992), Barros (1997) e Silva (2007). 
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Importante registrar que, no contexto das festividades juninas de Sergipe, a Rua São 

João, localizada no bairro Santo Antônio na cidade de Aracaju-SE, foi o principal lócus de 

realização do São João aracajuano durante quase duas décadas – 80 e 90 do século XX –, 

chegando a disputar espaço no cenário estadual com a cidade de Estância. São estas 

festividades juninas, que ocorrem no espaço da Rua São João, que deve o despertar o interesse 

em estudar festas, ao atrair e encantar-me, primeiro enquanto frequentadora e depois como 

pesquisadora.  

O primeiro contato com a rua aconteceu em 2003, quando, pela primeira vez, ao 

passear com alguns amigos para conhecer algumas ruas do bairro para onde acabava de 

mudar. Esta experiência provocou ao mesmo tempo espanto e curiosidade, ao ver um 

palanque erguido no meio de uma rua. Ao perguntar sobre o que “era aquilo” os colegas 

explicaram que se tratava do quadrilhódromo da Rua São João, onde no mês de junho seus 

moradores realizavam as festividades juninas, com shows musicais e apresentações de 

quadrilhas juninas. Mas também alertaram que esta festa era muito perigosa, pois todos os 

anos, no período junino, ouvia-se a notícia de que pelo menos uma pessoa havia morrido 

nesta mesma festa. Neste mesmo ano, depois dos festejos juninos, ao saber que na Rua São 

João estava ocorrendo a festa, com shows musicais, todas as segundas-feiras, era o forró do 

turista4, convidou-se a vizinhança para enfim conhecer a festa melhor. Estas se negaram a ir 

por medo da violência já noticiada anualmente. Até que uma colega corajosa aceitou 

participar junto desta aventura. Esta experiência foi incrível! A Rua São João estava repleta de 

pessoas e barraquinhas de lanches. Os bares existentes no complexo festivo estavam cheios. 

Na ocasião ocorreu um show com Erivaldo de Carira5 e a apresentação de duas quadrilhas, 

das quais o nome não posso recordar. Havia a presença de policiais, cavaletes impedindo a 

entrada de carros. Não foi encontrado o temido perigo, mas alguns amigos já conhecidos, 

diversão e outros novos amigos. 

Ao recordar este primeiro contato tido com as festividades juninas da Rua São João, 

nesta ocasião em que inscreveu-se o despertar do interesse no estudo das festas, não libertou-

se o pensamento da paixão pela pesquisa nas Ciências Sociais. Talvez o fato possa ser 

explicado pelo prazer na dedicação das pesquisas desenvolvidas a partir de coisas triviais, 
                                                 

4
 O forró do turista foi uma programação permanente da Rua São João. Ocorria todas as noites dos dias de 

segunda-feira, desde o dia 7 de julho de 2003, com apresentações de quadrilhas juninas e shows musicais com 
trios pé-de-serra. A festa contava com a presença de alguns turistas e visitantes de bairros adjacentes, mas a 
maioria dos frequentadores era de jovens da comunidade local. O projeto durou apenas um ano. 
5 Erivaldo de Carira (cantor, compositor e sanfoneiro) é um dos representantes da música sergipana que dedica a 
sua carreira ao forró pé-de-serra. 
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cotidianas, aparentemente imperceptíveis ao olhar destreinado. Fato que faz recordar o São 

João já vivido, quando, na década de 90, grupos de amigos se formavam para ir às cidades de 

Estância e Areia Branca brincar o São João; quando a pesquisadora não tinha idade 

suficientemente autônoma para junto participar das caravanas, não saindo da memória as 

noites de junho durante a adolescência, em que andava pelas ruas temendo os busca-pés, nas 

visitas aos familiares que proporcionavam saborear as comidas à base de milho, quando não 

assava o próprio milho na fogueira construída pelo próprio pai na porta de casa. Aqui, 

recorda-se dos tempos de adolescência, juventude em que participava quase todas as noites do 

Forrócaju6 e fechava o mês no Forró Siri7, que com a mesma paixão pela pesquisa de campo 

aqui descrita, ficaram as belas lembranças, as quais espera que se juntem a tantas outras 

futuras.  

O fato de ter tido tais experiências não torna esta pesquisadora uma entendedora de tal 

objeto, porém, este conhecimento faz com que as festas dedicadas aos santos juninos não se 

apresentem tão estranhas e desafiadoras quanto foi o estudo de Malinowski (1978), que exigiu 

de si mesmo um grande afastamento de sua realidade para ingressar em Nova Guiné, um 

contato com povos de língua, modos de vida e costumes ainda pouco conhecidos e muito 

incomuns aos seus. Da mesma forma que a festa oficial apresenta-se com familiaridade, o 

interesse pelos seus bastidores abrem um espaço estranho quanto às vivências pessoais e os 

hábitos. O conhecimento de uma técnica antes desconhecida demonstra a necessidade de 

proximidade, de observação e atenção aos detalhes, aos nomes, às ferramentas e aos 

movimentos que depois deixaram de ser tão estranhos, sendo permitido adentrar sem 

interrupção nas conversas, que nos leva ao debate de transformar o familiar e exótico e o 

exótico em familiar (DA MATTA, 1987). 

 Porém, não podemos esquecer que ao trabalhar como os bastidores nós passamos a 

conviver com a noção de confiança, necessária na relação entrevistador/entrevistado para a 

permissão de nossa presença e consentimento das entrevistas. Não nego que as redes de 

comunicação, principalmente a televisão, provoquem aos informantes uma familiaridade com 

entrevistas, filmagens e gravações de voz, da mesma forma que alerta-se para as barreiras 

deixadas por estes ao fato de temer aparecer na rádio, televisão e internet. Algumas 

                                                 
6 O Forrócaju é um evento que integra o ciclo junino aracajuano, realizado no complexo arquitetônico dos 
mercados municipais do Centro Histórico de Aracaju. Para saber mais sobre o Forrócaju ver: Garcez (2009). 
7 O Forró Siri é uma festa que ocorre no período das festividades juninas, dedicadas a São Pedro, 
predominantemente realizada com os grandes shows musicais de bandas de forró. Realizado na Praça Principal 
do Conjunto João Alves Filho, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, município que integra a Grande Aracaju, 
a festa tem como promotor e organizador a prefeitura desta cidade. 
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entrevistas foram negadas, mas as longas conversas foram cedidas, o que nos faz reconhecer o 

limite de uma gravação e a importância do caderno de campo para registrar alguns fatos e 

falas importantes, questão importante para o desenvolvimento de uma pesquisa baseada em 

dados etnográficos (BEAUD; WEBER, 2007). 

O fenômeno estudado, em sua estrutura e relações, possui implicações simultâneas em 

vários níveis da realidade social, devendo ser visto como um “fato social total”, de acordo 

com as formulações desenvolvidas por Marcel Mauss (2003).  Nos fatos sociais totais – como 

a troca nas tribos do noroeste americano – toda a vida social se mistura, os eventos sociais 

condensam em si a totalidade da sociedade e de suas instituições – religiosas, jurídicas, 

morais, econômicas, bem como os fenômenos estéticos e morfológicos. Para o conhecimento 

deste fenômeno social elegeu-se como método de investigação a prática de pesquisa 

documental e o trabalho de campo.  

A pesquisa documental teve início em abril de 2010 na cidade de Estância. Ao visitar a 

Secretaria de Cultura, Lazer e Desporto, a Biblioteca Municipal Monsenhor Silveira União 

Têxtil (da Fábrica Santa Cruz) e a Biblioteca Comunitária Irmã Madalena. Durante a pesquisa 

foi percebida a falta de fontes primárias e secundárias sobre a festa, o que demonstra uma 

ausência de informações, pelo descuido com os documentos, ou pela falta de preocupação dos 

pesquisadores em fornecer cópias de seus textos sobre a festa. As poucas informações 

coletadas (dois artigos de uma lauda sobre o barco de fogo) não tinham referências.  

Mas diante da falta de documentos é importante informar alguns fatos. Na Biblioteca 

Municipal Monsenhor Silveira União Têxtil (da Fábrica Santa Cruz) a funcionária estava 

substituindo outra que estava de férias e a falta de documentação foi justificada pela atual 

organização e catalogação dos documentos. Enquanto a funcionária da Biblioteca 

Comunitária Irmã Madalena me informou que muitos documentos, livros e jornais foram 

perdidos devido às inundações que ocorreram no local, provocadas pelas fortes chuvas 

ocasionadas nos últimos anos, restando apenas uma nota sobre o barco de fogo sem título e 

sem autor, ou seja, sem a mínima referência. Sobre a Secretaria de Cultura, a falta de 

informações foi justificada pela troca de secretários, o que resultou  falta de documentos, pois 

muitos deles ainda não foram encontrados, enquanto outros ainda estão passando por um 

processo de organização e catalogação8.  

                                                 
8 Este discurso se repete em várias secretarias de cultura do Estado. Tal conhecimento deve-se à participação 
como pesquisadora do projeto “Levantamento e mapeamento das manifestações culturais dos municípios de 
Sergipe”, parceria entre os Núcleos de Pesquisa do NPGEO e do NPPCS da Universidade Federal de Sergipe e 
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Desta forma a pesquisa documental prosseguiu com a consulta aos arquivos de jornais 

do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e da Biblioteca Ephifânio Dórea, realizada no 

período correspondente aos meses de outubro de 2010 e janeiro de 2011. A investigação 

buscou artigos e notícias publicados em jornais impressos publicados por historiadores, 

jornalistas e folcloristas. A consulta aos jornais contemplou o período de 1903 até o ano de 

2010. Apesar do período muito extenso, destaco que a pesquisa contemplou os meses de 

maio, junho e julho, fase de grande fluxo de artigos e reportagens sobre as festas juninas. Os 

artigos de jornais são aqui entendidos enquanto “produto social”, ou seja, como um objeto 

socialmente reconhecido e constituído de posições e representações específicas 

(SCHWARCZ, 1987). Em busca de informações sobre a presença dos fogos de artifício na 

festa, os noticiários dos jornais mostraram ser uma rica fonte histórica e permitiram apreender 

como as festas eram organizadas, produzidas e realizadas. 

Foram escolhidos quatro jornais para a realização da pesquisa. Dois periódicos 

produzidos na cidade de Estância (A Razão e Folha Trabalhista) e dois produzidos na cidade 

de Aracaju (O Jornal da Cidade e o Cinform). Os periódicos estancianos foram escolhidos 

devido à sua grande atuação no início do século XX e permitiu uma maior particularidade de 

informações dos festejos juninos de Estância. Enquanto os jornais de Aracaju, além do 

conhecimento da realização dos festejos juninos de Estância, principalmente a partir dos anos 

70 do século XX, quando a cidade ganha prestígio, não somente no Estado de Sergipe, mas 

em âmbito nacional, possibilitou a obtenção de informações sobre as outras festas juninas 

realizadas em outras cidades sergipanas, como Aracaju, Areia Branca e Capela9.  

A consulta a arquivos pessoais foi utilizada como um valioso campo de informação 

para a presente pesquisa. Houve acesso aos artigos e notícias selecionados sobre o São João 

de Estância dos jornais “Folha Trabalhista” e “Razão”, que compreendem o período entre os 

anos de 1903 e 1968. O material, cedido para a realização deste trabalho, refere-se à pesquisa 

realizada pelo professor do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, Dr. 

Francisco José Alves. Também houve o acesso às monografias, recortes de jornal, livros e 

vídeos sobre a festa, do acervo pessoal de Maria Selma Barreto Noronha, professora, ex-

secretária do Memorial de Estância e moradora da cidade.  Contei também com as fotografias 

da festa dos anos de 2005 e 2009, em especial dos fogos de artifício, de Everaldo Pereira dos 
                                                                                                                                                         

da SEPLAN – Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe. O projeto teve como objetivo a edição de um 
Atlas Cultural de Sergipe. Na ocasião tive a oportunidade de entrar em contato com as Secretarias de Cultura de 
várias cidades do Estado de Sergipe para coletar informações sobre as suas manifestações culturais e verifiquei 
que a falta de informação é comum à maioria das secretarias. 
9 Em anexo o leitor encontrará a lista correspondente aos anos e locais de pesquisa referentes aos jornais. 



21 

 

Santos (conhecido como Dimo), fotógrafo e morador de Estância. 

Olhou-se uma imagem e vivenciou-se uma festa. Tanto a imagem quanto a lembrança 

revelam a experiência vivida e congelada de um breve instante do tempo. Muitos suspiram ao 

recordar os “bons tempos” e “as belas festas”, período que não se repete em sua vivência, mas 

em sua lembrança, quando não estão expostos em diferentes formas de expressões artísticas 

como a pintura, o desenho e a fotografia. Este trabalho tem como referência as imagens 

produzidas e registradas, dos fogos de artifício – a espada, o busca-pé e o barco de fogo, nas 

fotografias, folders e panfletos de divulgação. As imagens utilizadas neste trabalho são 

apreendidas como um texto, possuidor de códigos mais complexos; seu significado não se 

expressa diretamente, precisando ser construído por outros elementos e contextualizado. As 

imagens são entendidas como um testemunho, uma narrativa interrompida da festa e/ou como 

uma representação dela própria (LEITE, 2000).  

O trabalho contou com a prática de pesquisa de campo, realizada em duas etapas. A 

primeira compreendeu o mês de junho de 2009 e envolveu observação e acompanhamento de 

alguns eventos presentes na programação das festividades juninas da cidade de Estância. 

Buscou-se familiarizarização com o circuito da festa, uma vez que este foi o primeiro contato 

pessoal com a mesma, o que possibilitou o exercício de estranhamento indispensável ao 

trabalho antropológico (DA MATTA, 1987). Observou-se a forma de apropriação do espaço 

festivo: a disposição do palanque, do público, o espaço reservado para as apresentações do 

barco de fogo e da espada e a ornamentação da festa. Nesta etapa foram ressaltadas as 

apresentações das corridas dos barcos de fogo e de espadas. Também foi observado como os 

fogueteiros e os participantes da festa soltam os fogos de artifício e principalmente como 

manuseiam a espada. Adquirimos então a referência à noção de técnicas corporais, de Marcel 

Mauss (2003), que visa analisar como cada ator social movimenta o seu corpo (e maneja os 

fogos de artifício; em nosso caso, espada e barco de fogo, que exigem movimentos corporais 

específicos).  

Na segunda parte da pesquisa, que compreendeu o período entre os meses de março e 

junho de 2010, foram acompanhadas as etapas de confecção dos fogos, espadas e busca-pés, 

com o objetivo de dar continuidade à observação das técnicas corporais desempenhadas pelos 

fogueteiros. Mais uma vez, observou-se alguns momentos da festa, previamente escolhidos: a 

bênção da fogueira, realizada entre os dias 31 de maio a 1º de junho; o concurso de espadas, 

realizado no dia 19 de junho e o dia 24 de junho (dia de São João), quando ocorre a procissão 

de São João, a bênção da fogueira e o concurso de barco de fogo. Nesta etapa do trabalho de 
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campo esta teve como escopo a realização da etnografia da festa do fogo com base no 

espetáculo e nos bastidores, através do acompanhamento de algumas atividades festivas e da 

produção dos fogos de artifício, em especial do busca-pé. 

O trabalho de observação elegeu a prática etnográfica como principal instrumento da 

pesquisa, que permitiu registrar, analisar e interpretar o fenômeno estudado. Tendo então o 

modelo de etnografia proposto por Geertz (1989), que refere a etnografia como uma descrição 

densa, de forma a olhar o objeto com “um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, 

incoerências, emendas suspeitas [...]” (p. 20). Não se trata, conforme nos aponta o autor, de 

uma descrição pura e simples dos fatos de forma minuciosa, mas de identificar na dinâmica 

social o significado que os homens dão às suas ações e a si próprios. Assim, leva-se em 

consideração a cultura como “teias de significados”, tecido pelo próprio homem, dentro de 

universo movido de ações, que possuem sentido e no qual estamos inseridos. Portanto, a 

descrição densa é entendida como interpretação da própria dinâmica social. 

Durante o trabalho de campo foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o 

presidente da Associação de Fogueteiros, o ex-secretário de cultura, a ex-secretária do 

Memorial de Estância, duas donas de batucadas da cidade – Batucada Busca-pé e Batucada 

Quebra Coco –, seis fogueiros profissionais, membros da associação, e um fogueteiro amador. 

Todas as entrevistas tiveram como objetivo o conhecimento da organização da festas, as 

mudanças e permanências sofridas ao longo dos anos e a configuração do atual modelo 

festivo, sempre com o foco voltado a festa do fogo. Os objetivos foram ampliados nas 

entrevistas realizadas com os fogueteiros ao buscar conhecer sobre o trabalho, os desafios e 

dificuldades, a forma de transmissão de saber e as mudanças sofridas diante da dinâmica da 

festa do fogo10. 

Com base em informações adquiridas nas entrevistas, em conversas informais e com 

os informantes, pôde-se notar a presença de muitos termos e expressões próprias utilizados 

pelos trabalhadores dos fogos de artifício e da comunidade local. Com o objetivo de 

esclarecer o significado destas palavras e apresentar um texto livre de muitas notas 

explicativas, no final do presente trabalho segue um glossário com o correspondente 

significado atribuído pelos informantes.  

Podemos notar que a pesquisa de campo permitiu penetrarmos, através do estudo de 

um fenômeno cultural, em um mundo provocante e desafiador. As entrevistas 

                                                 
10 A lista de entrevistados está disponível no apêndice. 
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semiestruturadas, o contato pessoal com os atores sociais, a experiência vivida no universo 

estudado, o uso do diário de campo e a prática do trabalho etnográfico são os instrumentos 

utilizados para a realização desta pesquisa, que tem como base o estudo qualitativo (BEAUD; 

WEBER, 2007).  

O presente trabalho fundamenta-se na formulação teórica que versa sobre festa em 

relação ao conceito de identidade e a perspectiva da antropologia do objeto. Penso a festa de 

modo histórico, não evolutivo, mas sob a perspectiva de uma construção, ou melhor, 

invenção. Como nos lembra Dawsey (2007), as festas não surgem ao acaso, elas emergem de 

experiências, aventuras e/ou de passados revividos, quando não, reinventados. A festa é 

trabalhada a partir da noção de um ato coletivo que coloca em relevo a vida social, através de 

rituais específicos presentes no evento que são ao mesmo tempo formalizados e 

estereotipados. A reflexão deste estudo vai além de uma noção de linguagem e técnicas 

corporais. Enfatizamos a função de objetos e artefatos que revelam uma compreensão da 

cultura que por vezes elevam-se como símbolos dominantes e representam uma relação 

identitária entre a festa e a cidade. 

Diante destas declarações prestadas sobre o trabalho, cabe agora apresentar sua 

estrutura: estamos ainda agora a explicitar um recorte sobre a motivação da escolha do objeto 

de estudo e a apresentar como objeto de pesquisa a festa do fogo, atividade que envolve os 

fogos de artifício na festa de São João, realizada na cidade de Estância. Apresentou-se e 

delineou-se o curso metodológico desta pesquisa, enfatizando o modo como foram realizados 

tanto a pesquisa documental quanto o trabalho de campo. 

No primeiro capítulo traçar-se-á um percurso teórico com base no eixo temático que 

versa sobre festa, identidade e antropologia do objeto.  Na análise da categoria festa 

evidenciou-se o desafio de conceituá-la a fim de compreender metodologicamente que se trata 

de um caminho complexo justificado pela sua tarefa árdua de buscar uma resposta científica 

para o universo festivo multifacetário, marcado por conflitos, alianças, continuidades e 

permanências. Aqui busca-se não um conceito pronto, mas uma reflexão a partir do 

mapeamento das suas possibilidades de reflexões diante do objeto em questão. Reflete-se a 

categoria festa a partir de quatro eixos de análise: ato coletivo, ritualizado e simbólico; 

possuidor da capacidade de apoderar-se do tempo e do espaço socialmente construído; 

produtor de identidade e possuidor da capacidade de permitir à cultura a sua materialização, a 

partir de um artefato cultural de propriedade utilitária, lúdica e estética.  
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No segundo capítulo, o trabalho é conduzido por uma breve discussão sobre o papel 

do fogo como elemento presente nos rituais de culto agrário e nas festas da Europa na Idade 

Moderna e no Brasil Colonial. Em seguida é apresentado um breve levantamento e reflexão 

da história de um dos principais festejos juninos do Estado de Sergipe: o São João de 

Estância. Conta-se com os documentos e arquivos de jornais obtidos e catalogados durante a 

pesquisa documental e com as entrevistas realizadas, considerando todos os atores sociais já 

mencionados não somente como produtores da festas, mas também como participantes, ao 

relatar suas experiências como moradores e filhos da terra. Enfatizam-se neste capítulo as 

mudanças ocorridas na festa do fogo enquanto atividade que se integra às festividades juninas 

da cidade. Faz-se uma reflexão a partir também da aliança com outras festas juninas ocorridas 

no Estado de Sergipe, sobretudo nas cidades de Aracaju e Areia Branca e as ocorridas no 

Nordeste, como o caso de Caruaru-PE, Campina Grande-PB e Natal-RN, tratadas em 

monografias, dissertações e teses, transformadas ou não em livros, trabalhos realizados por 

pesquisadores da área das Ciências Sociais. 

Um importante fato a ser observado neste momento é a escassez de reflexão analítica 

sobre o São João de Estância. No levantamento sobre os trabalhos produzidos sobre a festa 

foram encontrados pequenos artigos de menções feitas aos fogos e à pisa pólvora, que 

enfatizam os elementos festivos com uma breve descrição, sem a preocupação com a 

contextualização histórica; os trabalhos acadêmicos mantiveram a preocupação em uma 

contextualização parcial dos acontecimentos, enfatizando como marco histórico importante 

apenas a criação do forródromo, demarcador de uma temporada de festas modernizadas e 

“descaracterizadas” em substituição das festas “tradicionais”, realizadas de forma livre nas 

ruas da cidade.  

Ainda neste capítulo refuta-se a ideia de descaracterização da festa ao adotar a 

concepção de “tradição inventada”, seguindo as reflexões de Hobsbawn (2008). Desta forma 

demonstro que a história dos festejos juninos de Estância é marcada pela incorporação de 

novos elementos, mudanças estruturais e um intenso diálogo de permissões e proibições 

envolvendo a festa do fogo. A sua permanência ao longo dos anos é o resultado das mudanças 

sofridas diante da necessidade de modernização provocada pelas políticas de incentivo ao 

turismo e disputas simbólicas com outros municípios sergipanos pela realização do “melhor” 

São João do Estado.  

A etnografia da festa encontra-se no terceiro capítulo. Apresentará a etnografia da 

festa do fogo no contexto da festa, ou seja, nas apresentações públicas e nos concursos. Desta 
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maneira a festa é descrita, tal como é realizada de forma a dar ênfase aos seus artefatos: a 

espada, o fogo que não possui poder explosivo, mas nem por isso considerado menos 

perigoso; o busca-pé, causador de muitas polêmicas e alvo de proibições; e o barco de fogo, 

ícone emblemático que evidencia a identidade festiva. A dimensão estética dos barcos de fogo 

é enfatizada, ao serem elaborados para os concursos e por representarem aspectos do 

cotidiano social. Em seguida é apresentada a etnografia do processo de fabricação dos fogos 

de artifício com base nos estudos sobre as técnicas corporais, conforme proposto por Mauss 

(2003). Também é descrita as técnicas que envolvem a fabricação dos fogos – preparação do 

bambu, pisa pólvora e montagem do fogo. Enfatiza-se o conhecimento de como os fogueteiros 

se utilizam do seu próprio corpo como um instrumento de trabalho e representação. Discute-

se a importância da transmissão cultural da técnica, geralmente passada de pai para filho ou 

entre irmãos. Propõe-se conhecer quem são os fogueteiros, o que é preciso para ser um e quais 

os desafios enfrentados.  

Por fim, na conclusão, são consideradas algumas breves reflexões suscitadas a partir 

da relação entre os três capítulos. As informações apresentadas no levantamento histórico da 

festa do fogo e os dados obtidos a partir da pesquisa de campo e elaboração etnográfica são 

conduzidos a uma análise que tem como base o referencial teórico supracitado. 
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1. FESTA: REVISITANDO UMA CATEGORIA ANTROPOLÓGICA 
 

 

As definições elaboradas sobre festa abrangem formas e expressões variadas, o que se 

justifica pela multiplicidade de sentidos que o fenômeno concebe. Considerada como uma 

forma primordial e indefectível da civilização humana por Bakhtin (1987), a festa enquanto 

fenômeno possui a capacidade de sintetizar a totalidade da vida social, sendo, portanto, um 

evento complexo e multidimensional. A festa enquanto objeto de estudo compreende um 

conjunto de características espirituais, emocionais e materiais refletidos na formulação do 

universo teórico de conhecimento, que, por consequência, caracteriza-se como diversificado, 

complementar e fluido. Com base nestas considerações aponta-se para um posicionamento 

sobre festa enquanto categoria de análise do nosso objeto. 

Este estudo não pretende adotar um conceito pré-existente sobre as festas. O que não 

significa afirmar que as definições sobre a categoria são incorretas. Na verdade, ao trabalhar 

com um fenômeno de grande amplitude e diversidade de caminhos e possibilidade de análise, 

considera-se a dificuldade em adotar uma definição geral da categoria festas, pois nem todas 

produzem identidade, nem abertura para transgressão ou inversão, enquanto algumas rompem 

com a norma social e outras a absorvem. Nesta perspectiva, a fuga pela utilização de um 

conceito pronto é importante na elaboração do conhecimento teórico a partir das reflexões 

baseadas no próprio objeto empírico, que leva também em consideração as próprias 

dinâmicas, atores sociais, sistemas de valores, tradição e crenças. 

O exame etnográfico permite relacionar o nosso objeto empírico a um diálogo entre 

algumas noções levantadas sobre festas e outras correntes dialógicas. A partir dos resultados 

etnográficos e da realização de uma reflexão exaustiva, densa e reflexiva sobre a categoria 

chegamos a algumas formulações: festa é uma produção coletiva de dimensão ritual e 

simbólica da vivencia/existência social de cada grupo – cidade, bairro, país – que propicia a 

construção de identidades; organiza-se em um tempo e espaço socialmente construído; 

possuidora da capacidade de atribuir à cultura sua materialização através de um artefato 

cultural. Não se abandona totalmente as recorrentes análises da categoria, mas é estabelecida a 

relação entre festa e identidade como base para a reflexão da importância do estudo do objeto 

cultural.  

1.1 Os estudos sobre festas brasileiras 
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As festas enquanto fenômenos sociais são elementos constitutivos da vida social 

brasileira. A partir desta consideração diversos autores dedicaram-se ao estudo das festas 

brasileiras e destacaram em suas perspectivas de análise alguma especificidade deste 

fenômeno, como, por exemplo, o processo de mediação, a ideia de espetáculo, o ethos festivo 

do brasileiro e a até a inversão dos papéis sociais. 

Para Léa Perez (2002), falar sobre uma antropologia da festa significa discorrer sobre 

uma antropologia das efervescências coletivas, pois é ser produto da vida social e reprodução 

de uma ordem invertida. Deste modo, conforme enfatizado pela mesma autora, diversidade e 

multiplicidade marcam as festas brasileiras – características herdadas de sua formação 

histórica, baseada em povos de diferentes economias, religiões e crenças. Mestiçagem, 

hibridação de códigos, valores, culturas e povos orientam a vida social brasileira, bem como 

suas manifestações festivas. A partir da reflexão sobre a festa do Divino Espírito Santo e a 

procissão de Nossa Senhora dos Navegantes da cidade de Porto Alegre-RS, realizadas no 

século XX, a antropóloga relaciona a festa à brasileira como um fenômeno lúdico de sociação, 

geradora de imagens, poetização e estetização da vida coletiva.  

Ao demonstrar a partir do discurso científico sobre a existência de um ethos festivo do 

Brasil, Amaral (1998a) mostrou que desde o período da colonização de nosso país as festas 

serviam como instrumentos de inserção e instrução ao princípio da religiosidade cristã e 

catequização, a fim de tornar mais branda a experiência dos portugueses e dos outros 

estrangeiros diante da nova realidade ainda pouco conhecida do povo e da natureza (clima, 

plantas, animais). As festas representaram uma importante mediação simbólica, constituindo 

uma linguagem acessível aos diferentes povos, proporcionando a comunicação entre eles 

(AMARAL, 1998a). Conforme os estudos de Del Priore (1994), desde o período colonial “as 

festas, além de misturar estilos, sons e partituras, misturavam também corpos” (p.19), pois a 

essas festas transplantadas pelos portugueses, através dos colonizadores, somaram-se a 

contribuição dos diferentes povos que aqui habitavam – os negros, os índios e os europeus –, 

contribuindo para a formação da cultura brasileira, através de uma realidade multicultural.  

Os trabalhos produzidos por Roberto Da Matta (1997a) e Maria Laura Cavalcanti 

(2008) elegem como objeto empírico o carnaval carioca. Em sua obra, Da Matta (1997a) 

coloca em destaque a importância do estudo da festa com a articulação das procissões, 

paradas e carnavais com os dilemas nacionais para a compreensão da estrutura social, tais 

como a hierarquia e o autoritarismo. O autor atribui às procissões e às paradas a ritualização 
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destes aspectos e ao carnaval a dramatização do oposto, ao demonstrar que no carnaval há a 

negação das estruturas de poder e das hierarquias. O autor apresenta a figura do malandro, 

que, ao contrário do herói, não está preocupado em dominar as estruturas de poder, mas 

utiliza-se de artifícios para burlá-los, utilizando-se de suas fendas. Por este motivo o carnaval 

é considerado por Da Matta como um ritual de inversão e igualdade.   

Maria Laura Cavalcanti (2008) preocupou-se com o estudo dos bastidores, 

acompanhando a preparação do desfile e com o próprio desfile carnavalesco do Rio de 

Janeiro. A autora mostra que o carnaval carioca é uma arena que abriga o confronto de formas 

políticas e culturais, envolvendo o poder clandestino e o jogo do bicho. O seu desfile é uma 

forma ritual, de fluxo narrativo e possuidor de estética elaborada, que se renova anualmente. 

As escolas de samba possuem uma estrutura complexa para a elaboração do desfile, 

envolvendo vários elementos comunicativos como o enredo, samba-enredo e fantasias, com 

base em uma rede de reciprocidade entre diferentes bairros e camadas sociais da cidade. A 

ligação do desfile com a cidade também está vinculada ao contexto histórico, pois a festa 

acompanha a evolução e o desenvolvimento da cidade. 

Logo sabe-se que as festas brasileiras estão inseridas em um campo relacional entre a 

norma e o vivido, entre a regra e a prática, produzindo o sentido sobre o que é vivido. A 

categoria possui ao mesmo tempo unidade e diversidade. A festa enquanto objeto analítico 

pode apresentar elementos em comum, porém, configuram-se como diversidade e variedade, 

tanto na comparação entre diferentes festas quanto em festas de natureza comum. As suas 

especificidades e singularidades não devem ser vistas apenas em comparação a outro objeto, 

pois uma mesma festa possui várias outras, existindo festas dentro da festa, conforme nos 

mostrou Del Priore (1994).  

Vale ressaltar que o estudo das festas brasileiras pode ser dividido em três principais 

grupos de trabalhos, cronologicamente, de acordo István Jancsó e Iris Kantor (2001). Os 

autores apontam que o primeiro grupo de trabalhos surgiu no último quartel do século XIX, 

com os viajantes, literatos, juristas que escreviam as nossas manifestações lúdicas 

influenciados pelos embasamentos ontológicos, raciais e éticos.  O segundo grupo refere-se à 

década de 30, marcada pelo movimento modernista e pela institucionalização das Ciências 

Sociais no ensino, o que resultou a realização de pesquisas folclóricas das primeiras gerações 

de cientistas sociais. Enquanto que a década de 60 marcou a valorização da festa enquanto 

objeto de investigação sociológica e antropológica, ao abranger os campos de estudo da 

história, crítica de arte e literatura. 
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Atualmente, no Brasil, percebemos um florescimento dos estudos empreendidos sobre 

o universo das festas e este busca um maior aprofundamento teórico, demonstrando uma 

mudança do quadro apontado por Rita Amaral (1998b) e Léa Perez (2002) sobre os trabalhos 

produzidos nas Ciências Sociais, que apresentavam alguns aspectos que deveriam ser 

superados: a escassez bibliográfica sobre o tema em questão; a pouca discussão teórica nos 

estudos dos rituais e a presença de elementos meramente descritivos e de perspectiva 

folclorista. Assim, os recentes trabalhos, não apenas nas Ciências Sociais, mas em outras 

áreas do conhecimento, enfatizam uma reflexão da categoria festa relacionada, 

principalmente, com outros conceitos e categorias do conhecimento – identidade, cultura 

popular, espetáculo, lazer, modo de vida. Há o esforço de ir além da descrição, de escapar da 

linha de pensamento folclorista e da busca pela evidência da festa enquanto fenômeno 

dinâmico, propício a invenção e reinvenção.  Além disso, os eventos científicos abrem 

espaços para os debates, as trocas de experiências e as discussões. 

O crescimento dos estudos empreendidos sobre as festas brasileiras foi reconhecido 

por Rita Amaral (2008). Ao escrever algumas impressões metodológicas para a reflexão de 

técnicas de pesquisa sobre as festas no Brasil, a antropóloga explicita uma situação diversa do 

que a encontrada há vinte anos atrás, ao colocar que a cada dia aumenta o interesse em 

diversos campos – Ciências Sociais, mídia e empresas de turismo – nas festas populares. 

Segundo a autora, pode ser ilustrado este acontecimento através da realização do II Colóquio 

de Festas e Sociabilidades. De acordo com Amaral (2008), em uma nota de rodapé, o 

Colóquio, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2008, contou com 

75 exposições, lançamento de dois livros e exibição de cinco documentários, reflexos de 

trabalhos e resultados de pesquisas que contemplam as festas em seus objetos de estudo. Este 

evento deu continuidade ao I Colóquio de Festas e Sociabilidades, realizado na Universidade 

Federal de Sergipe em 2006 e que também contou com conferências, comunicações e 

lançamento de livro.  

Ao falar em Sergipe, existe no Estado uma cultura festiva, reconhecida na pesquisa 

desenvolvida pela antropóloga Beatriz Dantas (2008). Com base nos documentos levantados – 

livros, folhetos, relatórios técnicos, trabalhos acadêmicos, folders e cartazes – pelo Projeto 

identificação para Registro do Patrimônio Imaterial do Estado de Sergipe, desenvolvido entre 

2004 e 2005, esta antropóloga demonstra que foram encontrados entre o século XIX e os anos 

2000 mais de 187 denominações diferentes de festa em nosso Estado, o que demonstra uma 

grande diversidade e vivacidade do fenômeno festivo em Sergipe. Ao questionar sobre quais 
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festas são mais recorrentes, Dantas percebe que o São João (ou as Festas Juninas) ocorre com 

maior frequência na documentação consultada e ressalta a sua intensa realização dentre as 

manifestações culturais sergipanas, fato que se repete em todo o Nordeste.  

O interesse pelos estudos das festas em Sergipe tem, entre os grupos de trabalho, 

cientistas sociais, historiadores e folcloristas dedicados às “festas de santo”, às manifestações 

folclóricas e ao próprio São João. Na Universidade Federal de Sergipe (UFS), local de 

produção deste texto, nota-se que as monografias contemplam pesquisas sobre as festas 

sergipanas devido ao interesse de pesquisadores principalmente do Departamento de História 

e do Departamento de Ciências Sociais e, em uma escala menor, nas dissertações, 

desenvolvidas principalmente no Mestrado de Sociologia. Em todos estes setores somam-se 

mais de trinta trabalhos nos últimos anos, número muito significativo e que demonstra que as 

festas não são apenas momentos de diversão, mas de reflexão. 

Notamos ainda que os estudos sobre festa enquanto categoria antropológica de 

reflexão e busca etnográfica tem despertado o interesse de estudiosos pela dimensão 

simbólica da experiência humana, percebida como constitutiva das diversas formas de cultura. 

Eis o que a transforma em um momento excepcional, distinto, até certo ponto, da ordem, do 

cotidiano e do tempo social. O momento festivo convida a uma realidade singular. A festa é 

vivida, recordada e esperada. 

 

1.2 As festas são demarcadores de tempo 

 

 

Toda festa possui uma relação com o tempo. O tempo confere à festa, entre outros 

elementos, a capacidade de ligar-se a períodos, sejam eles históricos ou conectados a ciclos da 

natureza e/ou da vida social. Ao fazer uma definição sociológica da festa, François-André 

Isambert (1982) já afirmava que “toute théorie de la fête commence logiquement par définir 

celle-ci par rapport au temps”11 (p. 148). 

O São João é uma festa-calendário de período cíclico, repetitivo e demarcadora de um 

período singular na vida social. De acordo com Leach (1974), “nós criamos o tempo através 

da orientação de intervalos na vida social” (p. 207), logo, demarcar o calendário através de 

festas não é algo que acontece apenas com as Festas de São João no Nordeste brasileiro. De 

                                                 
11 Qualquer teoria da festa começa logicamente por sua definição em relação ao tempo (traduzido pela autora). 
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acordo com este autor o fato é recorrente em todas as partes do mundo. Ora, “em toda a parte 

do mundo os homens marcam seus calendários através de festivais. Nós mesmos começamos 

cada semana com um domingo e cada ano com uma festa à fantasia (id., ibid., p. 203). 

Ao refletir sobre a questão do tempo, não se pode esquecer do próprio calendário, em 

que à primeira vista depara-se com um objeto científico de contagem de dias, meses e anos. 

Lembra Le Goff (1992) que o calendário é tanto um objeto científico quanto cultural, pois 

está ligado às observações astronômicas e às crenças: “[...] do ponto de vista do calendário, o 

ano é sobretudo a sucessão das estações e, logo dos trabalhos e das festas” (LE GOFF, 1992, 

p. 505). Ele é um instrumento de poder e tem suas raízes ligadas no sagrado. Ao apresentar a 

conquista do tempo feita ao longo de história pelo controle do universo pelo homem, Le Goff 

assinala que sempre existiram detentores carismáticos do calendário (reis, padres e 

revolucionários) que tentaram obter o seu controle. Assim sendo, o calendário, ao organizar o 

tempo social, submetendo-o ao ritmo do universo, organiza ações humanas no tempo e dirige 

tanto a vida pública quanto a cotidiana: 

Uma função essencial do calendário é o de ritmar a dialética do trabalho e do tempo 
livre, o entrecruzamento dos dois tempos: o tempo regular, mas linear do trabalho, 
mais sensível às mutações históricas, e o tempo cíclico da festa, mais tradicional, 
mas permeável às mudanças históricas (LE GOFF, 1992, p. 518) 

 

As festas têm duração. Têm começo e fim, uma circularidade, não de recomeço, mas 

do início de outra festa, assim como “outro dia do Ano Novo”. Leach (1974) reconhece a 

repetição do tempo na forma de gotas d’água que caem do teto. As gotas nunca se repetem, 

elas são diferentes, mas reconhecemos o intervalo de tempo entre uma e outra. As festas 

sempre se repetem, não no mesmo tempo, mas conforme a ideia de ciclos que se completam 

(e novamente forma-se outro), o que nos permite considerar que elas mudam e se renovam, 

segundo o seu tempo: “Os idiomas da festa não se inventam da noite para o dia” (VOVELLE, 

2004, p. 245); sua longa permanência é o resultado de uma dinâmica que, além de não deixá-

la envelhecer, leva-a a reconstituir-se e projetar simbolicamente as representações de mundo e 

do grupo que a realiza (VOVELLE, 2004).  

Importante ressaltar, como demonstrado por Le Goff (1992), que o sistema de 

calendário é organizado com base de conjunto de dias, entendido “enquanto célula mínima do 

tempo do calendário” (p. 516). Não nos interessa a sucessão de demarcações que a unidade 

propõe como semana, ano e mês, mas a dualidade que o compõe: o dia e a noite ou parte de 

luz e parte de sombra, conforme Le Goff (1992). Esta divisão demarca uma série de práticas 
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específicas e dentre as atividades o que nos interessa é o estudo da festa,  

Isambert (1982) lembra que quando se analisa a festa em relação do tempo, “Il ne 

s’agit pas seulement en effet de situer la fête par rapport au temps mais d’analyser les 

modifications du temps social qui rendent la fête possible12” (p. 149). Bakhtin (1987) também 

sublinha que a demarcação do tempo liga-se à mudança na própria vida social, em decorrência 

da definição de diferentes fases da história e dos períodos de crise.  Bakhtin destaca que o 

período de crise representa o momento de transição. Este autor chama-nos atenção quanto à 

inserção da festa durante os momentos de transição, comemorado com festas, a exemplo da 

mudança de estação, mudanças sociais, ciclo de nascimento e morte.  Na verdade, reconhecer 

a capacidade de marcação de tempo, ciclos e períodos da festa nos leva a perceber que nós 

estamos propícios a vivenciar diversas pausas, interrupções e/ou renovações. Carlos 

Rodrigues Brandão (1989) afirma que a nossa própria vida é marcada por uma sequência de 

situações que podem ser únicas, como nascimento, rara a exemplo do casamento ou repetidas 

como a série de aniversários. Nas palavras de Isambert (1982), “les dates critiques sont 

équivalentes aux intervalles qu’elles limitente”13 (p.149). 

Assim, o tempo de realização das festas pode ser um tempo aberto, livre para todas as 

possibilidades e ser determinante para a sua manifestação; mas pode também estar 

relacionado a um calendário, sendo um tempo cronológico, convencional, possuidor de um 

sentido de organização da vida e das relações sociais em curso. A cada edição as festas 

incorporam novas atividades culturais e atrações artísticas, elementos simbólicos que remetem 

ao seu imaginário específico. As festas dialogam com o contexto específico de cada época, 

incorporando elementos externos, temas e novidades que geralmente estão “em moda”. 

Assim, apesar de se repetir ao longo dos anos, a festa possui uma noção de não repetição em 

sua relação com as mudanças da vida e com o tempo, pois “estamos cientes de que todas as 

coisas vivas nascem, crescem e morrem, e que este processo é irreversível” (LEACH, 1974, p. 

193). 

 

1.3 As festas conquistam e se apoderam do espaço 

 

 

                                                 
12 Não é só por situar a festa em relação ao tempo, mas para analisar as mudanças do tempo social, que torna 
possível a festa (traduzido pela autora). 
13 As datas críticas são equivalentes ao intervalo que as limitam (traduzido pela autora). 



33 

 

Ao ligar-se com o tempo, a festa liga-se também com o espaço, pois não há festa 

quando não existe uma determinação de categorias. Vale ressaltar que “as relações dos 

homens com o espaço constituem o suporte da maioria das nossas atividades, sejam elas 

técnicas, simbólicas, míticas e até filosóficas” (DUVIGNAUD, 1983, p. 36). Assim, as 

atividades dos homens são diferenciadas, dependendo do espaço em que se vive, pois “o 

espaço vivo é o teatro das nossas manifestações mais simples – o comer, o caçar, o amar, o 

partir, o morrer” (DUVIGNAUD, 1983, p. 36). É neste espaço vivo onde encontram-se ou 

vivenciamos as manifestações festivas, local singular tomado e construído em um período 

ímpar. Ora, o tempo é o tempo de festa e o espaço é o local especial destas manifestações. 

A festa apodera-se de qualquer lugar, onde poderá destruí-lo e instalar-se: “a rua, os 

palcos, as praças, tudo serve para o encontro de pessoas fora das suas condições e do papel 

que desempenham em uma coletividade organizada (DUVIGNAUD, 1983, p. 68). Deste 

modo, o espaço da festa não é um simples lugar onde será realizado o evento, ele implica uma 

articulação entre diferentes atores. A festa propicia a formação de formas diversas de 

experiência em um único lugar, proporciona uma existência tanto coletiva quanto individual. 

A ocupação é feita mediante disputas pelo espaço para instaurar o fato festivo. O espaço 

festivo é socialmente construído por meio de negociação, que irá definir o seu uso apropriado 

e consequentemente determinar quem e o que não pode ser usado. Mesmo que seja 

interditado, o espaço, sujeito a negociações, pode ser reconquistado. A festa é marcada pela 

ocupação de espaço, tanto físico quanto simbólico; a praça, a rua, o campo, o parque, a sala de 

visitas, a cidade, espaços internos ou externos, fechados ou abertos, tomados para a realização 

da festa, são modificados para abrigar palcos, cenários e atores. Sua preparação envolve a 

execução de projetos, ornamentação e até limpeza. 

É preciso reconhecer a divisão dual dos espaços festivos, assim como proposto por 

Roberto Da Matta (1997b), ao fazer a leitura da sociedade brasileira a partir das categorias 

sociológicas de “casa” e “rua”. O autor trabalha com um par estrutural composto e 

representado pela própria dinâmica da relação social. Este sistema de classificação proposto 

para fazer a leitura dos espaços festivos corresponde a papéis sociais, ideologias, valores e 

ações que se distinguem e se complementam: 

Quando digo então que “casa” e “rua” são categorias sociológicas para os 
brasileiros, estou afirmando que, entre nós, estas palavras não designam 
simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas comensuráveis, mas acima de 
tudo entidades morais, esferas de ação social, províncias éticas dotadas de 
possibilidades, domínios culturais institucionalizados e, por causa disso, capazes de 
despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens esteticamente 
emolduradas e inspiradas (DA MATTA, 1997b, p.15) 
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De fato há uma divisão clara entre os dois espaços, conforme demonstrado por Da 

Matta (1997b), que não se limita aos aspectos físicos, mas pelos seus movimentos, usos e 

ações. A casa corresponde a tradições familiares, valores, sentimentos e personalidade: é um 

espaço íntimo dotado de emoção. Já a rua é o lugar do lazer, do trabalho, do movimento, 

caracterizado pela luta e pela batalha diante da dura realidade da vida; não existe amor nem 

consideração, mas perigo. Enquanto que na casa estamos integrados a um grupo familiar, 

fechado e com fronteiras, na rua se é apenas mais um indivíduo, desconhecido e 

desarticulado, que compõe a massa. Na rua todos são governados pelas leis do Estado 

enquanto em casa o governo é legitimado pelas redes de parentesco. 

Diante destas reflexões, ao pensar sobre as festas, é possível perceber fluxos 

diferenciados. O São João realizado em casa dá lugar às reuniões de amigos, vizinhos, 

familiares que se destacam pelas conversas e degustações e aos encontros religiosos com 

novenas dedicadas aos santos. O São João da rua importa uma série de outras atividades, que 

vão desde acender fogueira e soltar fogos, a criações de arraiais e festas massivas, com a 

construção de grandes espaços (p. ex., forródromo, buscapezódromo, quadrilhódromo). Esta 

concepção de lugar festivo constitui laços tão complexos, diferenciadores e complementares 

entre a casa e a rua que é permitido determinar, classificar e medir as ações. Assim, não se 

pode pensar em festa sem refletir sobre estas categorias analíticas, pois ambas são 

fundamentais para constituir um processo de construção social. Tanto ao determinar o tempo 

e o lugar da festa quanto ao estabelecer quando e onde se darão seus deslocamentos, as ações 

estão repletas de intencionalidade (o que justifica a sua a própria existência). 

As demarcações de espaço determinam e ordenam as festas, não somente de forma 

física, mas simbólica. Neste sentido, é possível entender o espaço a partir da ideia de lugares 

qualificados, que ao traçar fronteiras orientam ações. Assim, para a realização das festas, sua 

escolha não se dá ao acaso, ela acontece a partir da importância e do significado atribuído ao 

espaço, mas vale ressaltar, que como um mecanismo social, ela também não permanece fixa, 

pois o espaço suscita diálogo, rearranjos e acordos que podem ocasionar transformações, 

conflitos e permanências.   

  

1.4 Festa: ato coletivo, ritualizado e simbólico 
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As festas são atos coletivos, já afirmava Durkheim em As formas elementares da vida 

religiosa (1989). Apesar de o autor não ter se preocupado em desenvolver uma teoria da festa, 

é inegável a sua contribuição à categoria, reconhecida na maioria dos trabalhos como um 

fenômeno de agrupamento massivo e de efervescência coletiva. Ao serem vividas na esfera 

social, de acordo com Durkheim, identificamos manifestações como cantos, música, gritos e 

dança, que sinalizam o delírio coletivo. A festa assinala as representações coletivas, 

entendidas como a comunhão de ideias ou sentimentos vividos a partir da relação direta com 

o outro, ao gerar uma energia ordinária de movimentos. A escola francesa, com Durkheim, 

considerou os ritos religiosos orientados a partir do fundo social. Pinheiro Filho (2004), ao 

refletir sobre a noção de representação nas obras de Durkheim, assinala que a valorização do 

simbolismo coletivo para o autor é princípio fundamental da realidade social e da natureza 

supraindividual do homem, sendo, portanto, impessoais, estáveis e comuns a todos, pois 

emanam do coletivo e servem como instrumentos de compreensão do mundo.  

Como ato coletivo, a festa proporciona tanto a reciprocidade quanto o excesso. Falar 

em reciprocidade é recorrer a um trabalho social que acrescenta às relações e experiências. As 

festas configuram ligações, ou seja, conforme dito por Guarinello, “as festas não apagam as 

diferenças, mas antes une os diferentes” (2001, p. 937). A coletividade não resulta apenas do 

agrupamento de pessoas, mas da partilha de experiências. Seguindo as reflexões de Léa Perez 

(2002) sobre a antropologia das efervescências coletivas, as festas criam “vínculo social”, isto 

é, meio de produção de vínculo social com base da experiência humana em sociedade. A 

antropóloga considera as festas como “forma lúdica de sociação e como um fenômeno 

gerador de imagens multiformes da vida coletiva, portanto como modo privilegiado de 

expressão dos sentimentos coletivos” (PEREZ, 2002, p. 36).  

Quanto aos excessos, eles permitem ao homem a renovação de sua energia (antes 

tragada pela vida regular) através da efervescência coletiva, durante o qual o homem é 

transportado para fora de si, de forma a se distrair, liberando-o para violar as regras deste 

mundo real. Imperam os excessos: as pessoas se excedem na comida, na bebida, no sexo. Os 

excessos, entretanto, cumprem uma função social, transformando a festa numa grande catarse 

coletiva (DURKHEIM, 1989). Segundo Caillois (1988) os excessos são a própria lei da festa, 

pois não há festa, mesmo triste, que escape deste princípio: “É preciso que toda a gente se 

divirta à grande, até se prostrar, até cair doente” (CAILLOIS, 1988, p. 96). 
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Ao reconhecer que as representações coletivas discutidas por Durkheim (1989) são o 

resultado da base do agrupamento dos indivíduos, nota-se a síntese do meio social que 

exprime o ideal coletivo. A ideia de representação social permite a reorganização de práticas 

sociais e, por esse motivo, elas não surgem “do nada”, mas antes são o resultado de uma 

construção ou manutenção de uma memória coletiva (HALBWACHS, 2006), cuja grandeza 

da transmissão do conhecimento e valores são passados por entre a geração e ajuda a 

compreender e a constituir a história de diferentes grupos sociais de forma tal que garante a 

coesão e mantém o sentimento de pertencimento, o que permitirá também refletir a partir da 

reflexão pertinente à identidade cultural. Maurice Halbwachs (2006), ao reconhecer a 

importância das estruturas coletivas para compreensão dos quadros sociais que compõem a 

memória, lembra-nos de que a memória de um indivíduo remete à memória de um grupo e 

este indivíduo carrega lembranças que sempre está interagindo com a sociedade, grupos e 

instituições.  

Dizer que a festa é um ato coletivo também implica enfatizar o seu mecanismo 

simbólico. Durkheim (1989) apontou para este fato, , ao considerar as efervescências como 

momento de intensificação dos elos entre os homens e as representações, através de um 

símbolo que permite a relação entre a forma e o conteúdo. O exemplo desta consideração está 

justamente na teoria durkheimiana do totemismo, escolhido como objeto no estudo da 

essência da religião. Durkheim (1989) considera os ritos e as crenças totêmicas praticados 

pelas sociedades consideradas primitivas como representantes da forma mais simples de 

religião e procurou demonstrar que o clã totêmico sintetiza as consciências no elemento 

natural simbólico, considerado como totem; é preciso que o grupo transfira suas 

representações coletivas a um símbolo que por sua vez pode ser considerado como sagrado.   

A concepção de Durkheim (1989) sobre o totemismo, aponta para consideramos que a 

estrutura básica da construção social apresentada como um fenômeno social só se completa ao 

encarnar-se num símbolo. Os símbolos são considerados por Durkheim como “[...] maneiras 

de agir que só nascem dentro de grupos reunidos e que estão destinados a suscitar, manter ou 

fazer nascer certos estados mentais desses grupos” (1989, p. 13). 

Considerar que a festa enquanto fenômeno proporciona a experiência humana do 

vínculo social através de simbolismos e rituais ajuda a compreender a existência de um 

universo diversificado de experiências, significados e ações, proporcionado pela reunião de 

grupos e multidão. Ora, há na sociedade tantos códigos, imagens, gestos e palavras presentes 

em diversas dimensões da ação social que se torna uma tarefa muito difícil tentar estabelecer 
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um código de significados. As peregrinações religiosas, o carnaval, as cerimônias de 

casamento, as regras de cortesia, entre tantos outros exemplos, prescrevem comportamentos 

ritualizados.  

Os rituais comunicam e produzem ação. Edmund Leach (1983), ao estudar a relação 

entre os rituais mágicos e a comunicação, considera que os participantes dos rituais estão 

sempre comunicando alguma coisa, transmitindo mensagens que podem ser decifradas. Para 

E. Leach as linguagens podem ser verbais, não-verbais, condensadas e repetitivas, assim, os 

gestos e as palavras dão sentido e significado ao rito. A ação simbólica do rito é uma 

discussão proposta por Victor Turner (2005), em sua obra Floresta de Símbolos, que estuda o 

uso de símbolos nos procedimentos rituais, sobretudo nos seus estudos sobre os Ndembu da 

Zâmbia. Para Turner, o rito é algo dinâmico que produz ação e o ritual consiste em um “[...] 

comportamento formal prescrito para ocasiões não devotadas à rotina tecnológica, tendo 

como referencia a crença em seres ou poderes místicos” (TURNER, 2005, p. 49). Neste 

aspecto, os símbolos rituais transformam-se em um fator de ação social, conexo ao interesse 

humano e que formula explicações aplicadas a um comportamento observado. Assim, os ritos 

festivos são representação de qualidades, valores e fenômenos sociais recorrentes a um grupo, 

ao ponto que constituem linguagens, símbolos e sinais representativos que através de 

linguagem possuem a capacidade de expressão e comunicação.  

Considerações teóricas sobre o caráter simbólico das festas, ou dos rituais, sobretudo 

as proposições de Durkheim e Turner, demonstram claramente a importância de celebrarmos 

algo, seja ele material ou imaterial, um objeto ou acontecimento. O papel do símbolo, 

principalmente em sua forma material, será discutido mais adiante, quando será reconhecida a 

importância do artefato cultural na conjuntura da festa. Pensar a festa  e destacar os momentos 

rituais não significa dizer necessariamente que se trata de atos religiosos ou dotados de moral, 

da mesma forma que não limita as reflexões na teoria do ritual, mas importa considerar a sua 

importância em contextos especiais, pois sabe-se que nem todas as festas possuem rituais. Os 

rituais, quando inseridos na festa, encontram-se na maioria das vezes em momentos singulares 

– nas cerimônias de aberturas, nas procissões ou cortejos, ou sendo mais um momento 

presente nas atividades (que possui em muitos casos um papel fundamental para manipulação 

de símbolos e afirmação de identidade).   

Portanto, conforme enunciado anterior, o rito festivo é entendido como uma vivência 

coletiva, uma ação de caráter expressivo e comunicativo que possui a capacidade de integrar-
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se a fatos, coisas e eventos e mantém uma relação com seus integrantes e o objeto material, 

através de seus significados e experiências.  

Sobre o ritual, três características são importantes para o entendimento de nossa festa: 

o poder de conferir prestígio e visibilidade; a capacidade de proporcionar espetáculo e a 

permissão da experiência lúdica. 

Em algumas festas em que, com o passar do tempo, as características religiosas foram 

dividindo lugar com as atividades consideradas profanas, assim como o São João, percebemos 

uma convivência de forma integrada e paralela entre ambas. Alguns símbolos, imagens e 

santos ligados às atividades religiosas são encontrados nas festas profanas em propagandas, 

cartazes e principalmente nos cenários festivos. Porém, o fato mais importante para relacionar 

as distintas formas de festejar é perceber que através dos ritos encontramos um elo, de forma a 

integrar o lado religioso nas programações festivas, reafirmando, nutrindo e fortalecendo o 

papel da Igreja pela performance ritual. Em rituais similares encontramos outros personagens 

– os políticos e pessoas ilustres da sociedade em questão – e a presença destas autoridades 

demonstra a procura por prestígio e visibilidade. É através do rito que os políticos encontram 

um espaço privilegiado para o contato com o povo, pois são momentos “auges” da festas, 

quando os símbolos são manipulados ou quando um novo ciclo de festa é iniciado. 

Ao considerar o caráter espetacular das festas não preocupa apresentar uma reflexão 

conceitual e relacionar os momentos de diversão, brincadeiras e jogos feitos para ser 

apreciados durante as festividades. Ressaltam as distinções entre festa e espetáculo e entre 

festa e jogo. Festa não se confunde com espetáculo, de acordo com Perez (2002), pois a festa 

confere ao indivíduo um momento de participação, do “estar-junto”, o que dificulta ser 

durante a sua realização apenas um espectador. Enquanto que para Duvignaud (1983) não 

pode haver confusão entre jogo e festa pelo fato de o primeiro supor regras, códigos e ligar-se 

a espetáculo e o segundo ser o agente destituído destes códigos e normas. 

Então, como ligar festa, espetáculo e jogo? Apesar das ponderações feitas na defesa 

das distinções, é inegável que espetáculo e jogo tenham uma intrínseca relação com festa: os 

momentos rituais conferem momentos de apreciação, prestigiando o olhar através da 

observação do rito; o jogo representa o momento lúdico da festa, associado à alegria, 

brincadeira e diversão entre os participantes.  Neste sentido, faz-se interessante refletir sobre 

as observações escritas em 1938 por Johan Huizinga (2005), reflexão de importante 

repercussão não somente sobre a questão da brincadeira e do jogo e principalmente do lúdico. 
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Para Huizinga (2005) o jogo é uma categoria primária e essencial da vida. Ele possibilita 

experimentar, criar e vivenciar o mundo pelo lúdico. Entre as funções do jogo, o autor destaca 

a competição e o passatempo, que possibilitam o exercício da criatividade humana. Ao 

relacionar o papel do jogo nos rituais primitivos o autor aponta o culto de “um espetáculo, 

uma representação dramática, uma figuração imagética de uma realidade desejada” (id., ibid., 

p. 19). Assim, o jogo assume dois aspectos fundamentais definidos por Huizinga: é uma luta 

por algo ou a representação de alguma coisa. O autor também considera que o lúdico também 

exerce um papel fundamental no aprendizado.  

Numa tentativa de refletir sobre estas considerações e tentar responder à questão em 

jogo, percebe-se que a relação do espetáculo com a festa implica reconhecer a relação com o 

jogo e a festa. O espetáculo apresentado como objeto está relacionado às formas de 

expressões visual e estética, desenvolvidas nas apresentações públicas do fogo, a partir de 

técnicas corporais. Enquanto o jogo se realiza nas brincadeiras, com lutas travadas nas ruas e 

praças e pelos concursos a partir de estabelecimento de regras.  

Pensar sobre técnicas corporais é refletir sobre a importância do corpo na construção 

cultural. Para Mauss (2003) a sociedade constrói, de acordo com épocas e lugares, modelos 

comportamentais que se inscrevem no corpo. O homem faz de seu corpo instrumento de 

técnicas obtidas no domínio da cultura, a partir da observação e da transmissão realizada de 

geração em geração. As técnicas corporais são, portanto atos tradicionais que combinam 

diversos elementos – biológicos, psicológicos e socioculturais.   

Retomando a ideia primária de afirmar que as festas são atos coletivos, permite-se 

olhar para seus momentos rituais, seus símbolos e perceber o seu lado lúdico através do 

espetáculo proporcionado para “os outros”. Assim, sua função recreativa e libertadora, 

destacada por Durkheim (1989), possui um grande poder de fascínio, de tal modo que 

transborda uma energia encantadora e excitante a quem se deixar submergir pela tal 

experiência. 

 

1.5 As festas produzem identidade 

 

 

As reflexões sobre identidade nas Ciências Sociais apontam uma pluralidade 

semântica. Tal “pluralidade” proporciona discussões teóricas divergentes e aspectos a discutir. 
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O conjunto de trabalhos, análises e pesquisas revelam as diversas direções que suscitam temas 

que de algum modo interligam-se. Dentre esse conhecimento destacamos as reflexões sobre 

território nacional; modernidade; classes sociais; cultura local e global. O que estas análises 

mostram é que as identidades, especialmente as identidades culturais, são construídas 

histórica e socialmente, de forma relacional, material e simbólica. É neste sentido que está, 

desde já, proposto abordar o conceito e refletir com base nas divergentes perspectivas de 

reflexões mais gerais sobre o conceito de identidade. O caso justifica-se pela percepção, de 

diferentes trabalhos produzidos, sobre a relação entre festa e identidade. Para balizar a 

reflexão sobre o conceito a partir com do estudo de alguns autores (mesmo os que não 

abordaram a questão da identidade) preocupa-se mostrar como as identidades são construídas 

através do fenômeno festivo por meio da classificação, diferenciação e tematização. 

A classificação desperta práticas de significação e o sistemas simbólicos produzem 

significados para os indivíduos. Nas relações sociais esta prática de significação pode ser 

tanto simbólica quanto social, sendo estabelecida por meio de sistemas classificatórios. 

Reencontramos na reflexão de Émile Durkheim (1989) sobre os sistemas de classificação, 

considerados como ordenadores da vida social, algumas considerações para reflexão sobre a 

classificação. Desta forma, através da classificação das coisas, o significado é produzido e 

afirmado nas práticas rituais. 

Assim, ao explicar como funcionam os processos simbólicos, Durkheim (1989) 

mostrou, através da religião, que os rituais e seus símbolos produzem e reproduzem as 

relações sociais. Os artefatos, máscaras, objetos rituais, “totens” e as ideias são coisas 

sagradas porque são simbolizados, classificados e representados como tais. Ao examinar 

como as coisas são classificadas simbolicamente, de acordo com Durkheim, chega-se à 

compreensão dos significados partilhados que diferenciam os aspectos díspares da vida social. 

Ora, é importante ressaltar que para o autor a vida social é estruturada pela bipolaridade da 

classificação com o sagrado e o profano. O sagrado é oposto ao profano. As relações com o 

sagrado implicam a exclusão do profano, o que alude à estabilização de fronteiras definidas 

(distintas pela cultura). 

Durkheim (1989), ao buscar o que há de mais elementar e fundamental na vida 

religiosa, apresenta dois importantes aspectos – o princípio básico de “sagrado” e “profano” – 

a partir do estudo feito dos cultos dos povos aborígenes australianos. Nossa capacidade 

inerente de pensar conceitualmente é vista pelo autor como uma contribuição social, 

dissociada da ideia de uma capacidade inata do ser humano. Assim, a ideia de “sagrado” e 
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“profano” torna-se uma distinção conceitual que adquirimos socialmente e com as 

contribuições socioculturais humanas tornam-se hoje as chamadas categorias do pensamento. 

Este mesmo caráter comum de classificação das coisas está presente nos ritos, rituais e 

cerimônias de todo o tipo de religião. Seu objeto, ou seja, a função do rito consiste em cultuar, 

louvar, fazer-se crer e renovar as forças e esperanças em um objeto: “Ora, é na crença que a 

natureza especial desse objeto se exprime. Assim, só se pode definir o rito após se ter definido 

a crença” (DURKHEIM, 1989, p. 19).  

A diferença, a partir das reflexões de Kathryn Woodward (2008), implica reconhecer 

quem pertence e quem não pertence a um grupo determinado através da condição simbólica, 

ou seja, as identidades são formadas a partir da marcação de diferenças. Assim, as identidades 

não dizem apenas o que são, mas remetem ao que não lhes faz parte. Essa diferença é 

reconhecida pelo sistema classificatório, pensado por Woodward (2008) a partir das reflexões 

propostas por Mary Douglas e Lévi Strauss.   

Para Woodward (2008), o trabalho de Mary Douglas (1991) nos permite refletir sobre 

as diferenciações que são estabelecidas em aspectos da vida cotidiana.  A ênfase dada por 

Mary Douglas sobre questões ligadas a ordem – pureza, perigo, impureza, sujeira – 

examinadas sob a luz do comportamento nos rituais de pureza e impureza demonstra a 

unidade estabelecida pela experiência a partir de estruturas simbólicas elaboradas e 

produzidas; relaciona a ideia de pertencimento ao de impureza. A sujeira é algo que gera 

repugnância e a este respeito a autora nos chama atenção quanto a sua ideia relativa suscitada 

pela impureza, ou seja, só consideramos um objeto em um ambiente de poluição a parir de 

nossa própria classificação. Assim, conforme diz a autora “Estes sapatos não são impuros em 

si mesmos, mas é impuro pô-los sobre a mesa de jantar” (DOUGLAS, 1991, p. 50). 

K. Woodward (2008) enfatiza, nos trabalhos de Claude Lévi-Strauss (2004), suas 

reflexões feitas sobre a comida, pois através da cozinha a natureza se transforma em cultura e 

estabelece uma identidade entre as relações sociais. A comida, de acordo com Lévi-Strauss, 

não é apenas “boa para comer”, mas também “boa para pensar”. Com base neste argumento o 

autor analisou a estrutura dos sistemas de crença a partir do que ele denominou de “triângulo 

culinário”. Lévi-Strauss mostrou que a cozinha é um meio pelo qual a natureza se transforma 

em cultura. A cozinha estabelece entre nós uma identidade por meio de estruturas de 

linguagem que falam sobre nós, assim aquilo que comemos é capaz de comunicar quem 

somos e de qual cultura pertencemos.  Ora, de acordo com Lévi-Strauss (2004), da mesma 

forma que a sociedade necessita de uma língua, também precisa ter uma cozinha ou algum 
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meio para transformar o alimento cru em cozido; essa transformação só ocorre através dos 

meios culturais, enquanto o alimento cru é o resultado da transformação feita pelos meios 

naturais. Assim, ao distinguirmos o sagrado do profano, o limpo do sujo e o cru do cozido, 

estamos ordenando sistemas classificatórios, construindo diferenças. O dualismo, ao assumir 

dimensões sociais e simbólicas, reivindica uma posição de identidade pelo reconhecimento da 

diferença apelando de tal forma para a “autenticidade”.  

A diferença enquanto différance, segundo a proposição de Stuart Hall (2008), é um 

mecanismo de diferenciação que envolve construção e demarcação de fronteiras simbólicas. 

Explica Hall (2008) que as identidades só podem ser interpretadas com aquilo que é 

construído no jogo da différance. O autor procura mostrar que este jogo deve ser pensado a 

partir de uma concepção de conceito estratégico e posicional, produzido em determinados 

momentos históricos e de influência institucional.  

Pensar como Hall desenvolveu a reflexão sobre identidade remete ao seu campo de 

investigação, que perpassa diálogos e reflexões sobre os processos de globalização e 

modernização na compreensão das identidades culturais, feitas sob ênfase das reflexões 

desenvolvidas sobre a diáspora – “diáspora” significa a dispersão dos indivíduos de seu povo, 

saindo de sua terra de origem para viver em outros países ou continentes. Neste contexto o 

autor reflete sobre a manutenção da cultura e da tradição, ou seja, a valorização e manutenção 

da cultura de origem, pois o indivíduo sofre influência e está disposto a sofrer constantes 

transformações, ao assimilar, interferir e dialogar com diferentes identidades individuais e 

coletivas. 

Stuart Hall (2009) preocupa-se ainda com a experiência dos africanos inseridos como 

escravos no Caribe pela colonização britânica e dos afro-caribenhos que migram para 

Londres, Canadá ou Estados Unidos. Neste sentido, à luz da experiência da diáspora, 

contribuiu para a reflexão da identidade cultural. Segundo Hall (2009) a identidade cultural 

está fixada em nós desde o nascimento, através do laço de parentesco, fixado em nosso 

interior que faz com que tenhamos uma concepção de “tribos”, “pátria” e “diáspora”, que dá 

sentido a nossa história por conferir uma ligação entre passado, presente e futuro. Mas, alerta 

o autor, que a identidade cultural não deve ser estuda neste sentido, pois ela é histórica.  

O reconhecimento da importância de história implica para Hall (2009) considerar que 

as nossas sociedades são formadas por muitos povos diversificados e que as suas próprias 

histórias são marcadas por rupturas e associações. A cultura é uma construção baseada no 
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entrelaçamento e fusão de diferentes elementos culturais. A identidade cultural então deve ser 

entendida pelo sistema de representação cultural, ou seja, a partir da partilha de significados e 

da noção de pertencimento cultural, seja ela étnica, linguística, religiosa ou regional. A 

identidade cultural é ainda um sistema de representação cultural que podemos identificar por 

estar inserido na história, memória, símbolos e imagens, referências de um indivíduo diante 

do mundo social: 

Cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem de retorno. Não é 
uma "arqueologia". A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus 
recursos, seu “trabalho produtivo". Depende de um conhecimento da tradição 
enquanto "o mesmo em mutação" e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o 
que esse "desvio através de seus passados" faz e nos capacitar, através da cultura, a 
nos produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos. Portanto, não é 
uma questão do que as tradições fazem de nós, mas daquilo que nos fazemos das 
nossas tradições. Paradoxalmente, nossas identidades culturais, em qualquer forma 
acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre em processo de formação cultural. A 
cultura não e uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar (HALL, 2009, p.44) 

 
 

A ideia de “nação” é pensada em Stuart Hall como uma entidade política que produz 

sentido pelo sistema de representação cultura: “As identidades nacionais não são coisas com 

as quais nós nascemos, mas são formadas no interior da representação” (HALL, 2006, p. 48). 

Os indivíduos são entendidos não somente pela sua cidadania, mas pelo pensamento de que 

eles constituem uma comunidade simbólica. As culturas nacionais não são apenas instituições 

culturais, mas também símbolo e representação que produz sentido pela construção de 

identidades.  

Por fim, tematização refere-se a uma das três proposições defendidas por Antônio 

Costa (2002), ao fazer uma breve reflexão sobre o paradoxo das identidades culturais na 

globalização são elas: as identidades experimentadas, as identidades designadas e as 

identidades tematizadas. Entre essas teorias, destaca-se para o estudo de nosso objeto em 

questão as identidades tematizadas relacionadas à política de identidades de estratégias 

deliberadas e reflexivas de forma pública da situação social que constitui e potencializa a 

dinâmica das ações sociais). As identidades tematizadas, de acordo com Costa (2002), 

implicam reconhecer, potencializar a ação coletiva e criar mecanismos de mobilização e 

reflexividade.  

A partir do exemplo da Expo’98 – Exposição Mundial de Lisboa –, A. F. Costa (2002) 

mostra que um dos seus principais objetivos consistiu em projetar ao mundo uma imagem da 

modernidade, tendo como plano simbólico imagens identitárias referentes a uma cidade ou a 

um país sempre correspondente às suas estruturas, instituições e economia. Assim o autor 
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destaca dois importantes fatores: a importância da comunicação, através da imprensa, rádio e 

televisão, na exposição da representação identitária do local de sua realização e a presença de 

expressões artísticas e culturais, através da inserção de produtores artísticos e rotas culturais. 

Logo, as identidades culturais urbanas, no contexto da globalização, para Costa, assume a 

forma de “identidade como objeto da ação institucional” (2002, p. 24). 

Com base nestas reflexões sobre a identidade, pensar sobre este conceito leva a 

reconhecer as identidades festivas como algo que tematiza a relação entre festa e cidade por 

estratégias de divulgação pública de uma situação social que cria mecanismos simbólicos 

materiais ou imateriais. As cidades são lócus de realização das festas que por sua vez 

proporcionam espetáculo cultural e tornam-se objeto identitário a partir de investimento 

político, social e econômico. Inventam-se e reinventam-se a imagem relacional entre a festa e 

a cidade à medida que buscam uma legitimação diante de outras cidades. Há tendência de 

mostrar a harmonia existente entre a história da cidade e os seus aspectos festivos, 

estabelecendo diálogos despertados na formulação destas identidades. A “crise” é esquecida; 

crise esta mostrada pelos folcloristas, historiadores e outros estudiosos que acreditam que as 

nossas festas estão sendo descaracterizadas, desenvolvendo seus argumentos com base nesta 

perspectiva. Vale lembrar que o que está em jogo não é um ideal de “cristalização” da cultura 

desejada por estudiosos, mas mostrar que ao mesmo tempo em que as festas mudam com o 

tempo elas representam muitas vezes a identidade de um grupo, uma cidade que também está 

vivendo processos de mudança que levam a transformar a imagem da sociedade, 

solidificando-a ou até mesmo fragmentando-a.  

A identidade festiva é construída a partir de um mito, símbolo ou artefato que fazem a 

ligação entre o sentimento de pertença de um grupo a uma história que geralmente encontra-

se presente na memória coletiva. A identidade no contexto da festa é legitimada pode diversas 

formas, a partir dos rituais, discursos políticos ou pela promoção feita pelas tecnologias da 

comunicação, por exemplo. A identidade festiva, então, é proposta como representação e 

construção, feitas a partir de ação política ou relatos culturais, folclóricos ou sociais. 

 

1.6 A festa confere a capacidade de materialização da cultura 

 

 

Tanto na questão de construção identitária quanto nas ideias desenvolvidas sobre os 



45 

 

rituais festivos encontra-se a figura de objetos materiais, no preenchimento de funções 

representativas práticas e simbólicas. Seja como artefato presente em festas ou em momentos 

rituais, seja como imagem que tematiza o evento festivo, seja como objeto de disputa ou 

integrante de momentos lúdicos; este objeto vincula a experiência humana em seus contextos 

e usos sociais e culturais, situa todos em um universo de pertencimento que interage com a 

ideia de bens culturais nas relações dos sujeitos com o mundo social. O fluxo de imagens do 

objeto comunica, relaciona e determina as experiências culturais. Logo, o que antes não 

poderia ser visto, passa a ser observado: 

As interpretações antropológicas de quaisquer formas de vida social e cultural passa 
necessariamente pela descrição etnográfica dos usos individuais e coletivos de 
objetos materiais. Não apenas pelas razões evidentes de que esses objetos 
preenchem funções práticas indispensáveis, mas, especialmente, porque eles 
desempenham funções simbólicas que, na verdade, são pré-condições estruturais 
para o exercício das primeiras (GONÇALVES, 2007, p. 8) 

 

Seguindo esta linha de interpretação, nota-se que a cultura, ao ser materializada, 

remete à sociedade e à sua história através dos artefatos culturais. Basta refletir por meio de 

dois exemplos. Como pensar o potlatch, cerimônia praticada pelos índios do noroeste 

americano com festejos religiosos, banquetes e trocas de bens materiais, declarante de paz, 

guerra e prestígio, estudada por Mauss (2003), sem os seus artefatos (braceletes)? Como se 

realizaria o carnaval carioca sem as alegorias, arte carnavalesca, consumida no ritual do 

desfile das escolas de samba e que expressam a arte popular contemporânea, demonstrado por 

M. L. Cavalcanti (1999)? Da mesma forma não seria possível conhecer a festa do fogo de 

Estância sem levar em consideração os seus artefatos (os fogos de artifício, ícones 

representativos dos festejos de São João, que destaca a cidade enquanto “capital brasileira do 

barco de fogo”). 

O estudo do objeto cultural enquanto artefato é um importante aliado na compreensão 

da vida social. Dentre os estudos apreendidos que seguem esta linha de pensamento 

destacamos duas análises suscitadas: a concepção de coleção e a ideia de patrimônio.  

Em seu artigo “Colecionando arte e cultura” (1994), James Clifford  mostra como 

artefatos tribais e práticas culturais estão sendo colocados em museus ocidentais, 

demonstrando uma valorização do objeto exótico do século passado e apresenta as formas de 

coleção consideradas como uma descrição cultural “autêntica”. Sobre as coleções, Clifford 

(1994) mostra que diferentemente dos melanésios, que acumulam objetos para dá-los e 

redistribuir, no Ocidente o “colecionar” tem sentido de posse. Desde o hábito das crianças 
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percebe-se o ato de colecionar – carrinhos, bonecas, pedras, conchas. Este exercício, 

considerado, na mesma perspectiva do autor, como pequenos rituais, demonstra a apropriação 

do mundo feita pelo indivíduo, ao reunir coisas em torno de si, aprendendo a “selecionar, 

ordenar, classificar em hierarquias” (CLIFFORD, 1994, p. 71). Assim, os artefatos reunidos 

dispõem um mundo de valor e expõem processos para a formação da identidade. Até as 

etnografias colecionam cultura, pois compreendem a seleção de diversos fatores e 

experiências, reunidos e retirados do seu contexto, isto é, qualquer forma de apropriação da 

cultura articula-se com narrativas históricas específicas e com a criação de uma forma 

possuidora de valor estético que compreende modos de vida. Ora, um objeto remete sempre a 

um lugar, pois está ligado à experiência dos indivíduos no mundo, de forma a representar e 

revelar aspectos da historicidade. Enquanto expressão da materialidade da cultura, o objeto 

remete à memória e fortalece vínculos com o lugar. Assim, o objeto comunica, documenta e 

imprime marcas aos indivíduos.  

 Ao pensar os patrimônios culturais em termos etnográficos, J. R. Gonçalves (2005) 

reconhece três importantes características do objeto: ressonância, materialidade e 

subjetividade. A noção de ressonância apresenta os bens materiais ligados aos seus 

proprietários, considerada como uma propriedade herdada. Estes bens possuem atributos 

utilitários de propósitos práticos quanto mágico-religiosos e sociais (a noção de materialidade 

implica considerar os patrimônios como algo “material”). Apesar das discussões 

contemporâneas sobre a questão da “imaterialidade”, o autor ressalta que as relações sociais e 

simbólicas estão relacionadas a objetos materiais e nas suas técnicas específicas. A noção de 

subjetividade traz a importância da autoconsciência individual e coletiva para efeito do 

patrimônio. 

Reconhecemos a materialidade da cultura por um artefato cultural e não estamos 

necessariamente considerando o seu fim utilitário. A reflexão feita por Marshall Sahlins 

(2003) enfatiza o processo significativo como pertencente ao processo material. A reprodução 

de objetos da sociedade não se realiza por fins estritamente úteis, mas também significativos e 

simbólicos. Ora, sendo o artefato cultural um objeto que pode ser contemplado, é presumível 

encontrarmos nele um valor estético. George Simmel (2011) reconhece o poder de atração de 

objetos a partir da estética, não se limitando, deste modo, a seu fim utilitário. Para Simmel (cf. 

webgrafia) a ideia de objetos materiais refere-se a uma arte da sociedade como um todo.: 
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Talvez achemos belo o que a espécie experimentou como útil e que, na medida em 
que ela vive em nós, nos dê então prazer, sem que individualmente gozemos ainda 
da utilidade real do objeto. Esta (utilidade) no longo percurso histórico da evolução 
e da hereditariedade, desde muito tem sido evocada; os motivos materiais de onde 
provém o nosso sentimento estético remontam à noite dos tempos e deixam assim às 
claras este caráter de “forma pura", uma espécie de irrealidade supra-terrestre, assim 
como por toda parte, um leve véu recobre e transfigura as nossas próprias 
lembranças de tempos passados (SIMMEL, 2011) 

 

Para Mauss (2002) os fenômenos estéticos são essenciais para a vida social. O autor 

ressalta que a estética possui uma importante contribuição para a eficácia religiosa, afirmando 

que todos os objetos de culto possuem um elemento de arte e um elemento de técnica, o que 

garante as imagens observadas nos rituais, isto é, a não limitação da característica utilitária. 

Mauss enfatiza que “tous les phénomènes esthétiques sont à quelque degré des phénomènes 

sociaux14” (2002, p.65). Consideremos que em um objeto de adoração existe sempre um 

fenômeno técnico, mas também um fenômeno estético: 

Nous avons défini le phénomène technique comme consistant en actes concourant à 
um but physiquement ou chimiquement déterminé. Nous définirons le phénomène 
esthétique par la présence de la notion de beau : il est impossible d'obtenir une 
définition non subjective du beau15 (MAUSS, 2002, p.66). 

 

Partindo da compreensão do objeto material, enquanto atefatos culturais, notamos que 

este permeia a vida social, não somente a partir de sua necessidade funcional, mas 

principalmente por sua base simbólica refletida em sua estética e na sua capacidade de 

estabelecer relações com os fenômenos sociais. Há o reconhecimento de que os artefatos 

culturais possuem cores e formas, que os tornam esteticamente atraentes, permitindo uma 

forma de expressão e comunicação, podendo representar e até materializar o que não se vê.  

A análise da categoria festa referente ao ato ritual e simbólico e as reflexões sobre 

identidade e materialização da cultura, talvez tenham suscitado questionamentos e reflexões 

outros ao leitor, tanto quanto promoveu a autora. Entre essas várias questões motivadas, 

destaco a ideia de patrimônio cultural, devido a transmissão do conhecimento da técnica, ou 

seja, o modo de fazer que não restringe a uma receita, anotação ou uma simples explicação do 

fato, mas ao conhecimento adquirido com a aprendizagem contínua geralmente relacionada a 

produção do objeto material. O objeto, sua técnica e transmissão de saber fazem parte da vida 

                                                 
14 Todos os fenômenos estáticos são até certo ponto fenômenos sociais (traduzido pela autora). 
15 Nós definimos o fenômeno técnico constituído de atos que contribuem ao objetivo fico ou quimicamente 
determinado. Iremos definir o fenômeno estético pela presença do conceito de beleza: é impossível obter uma 
definição não subjetiva de beleza (traduzido pela autora). 
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em sociedade, possuindo memória, sentido e valores partilhados. De certo modo, a noção de 

materialidade de imaterialidade está vinculada as relações sociais e simbólicas.  

Importante ressaltar as iniciativas do IPHAN em promover a preservar os bens 

culturais materiais e imateriais, pois da mesma forma que permite potencializar a identidade 

coletiva de uma comunidade, grupo ou povos, contribui para o desenvolvimento econômico, 

social e cultural (DPI/Iphan, 2010).  

Pensar o patrimônio cultural16 a partir da festa do fogo de Estância, tanto o objeto 

material – o barco de fogo – quanto o modo de produzi-lo, permite apreender parte da 

construção da identidade da cidade de Estância o que representa um importante legado na 

preservação da memória social. Pois os fogos de artifício não somente possibilitam um 

recurso econômico aos fogueteiros e seus ajudantes, como também orientam e constituem 

sentidos às práticas coletivas, tanto no âmbito das festas, quanto nos bastidores da confecção, 

ambas importantes para o município de Estância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Para saber mais sobre Patrimônio Cultural Material e Imaterial consultar: Funari; Pelegrini (2006), Gonçalves 
(2007) e DPI/Iphan 2010. 
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2. A FESTA DO FOGO: BREVE HISTÓRIA DOS FESTEJOS JUNINOS 
DE ESTÂNCIA 

 

 

Sobre a introdução dos fogos de artifício no Brasil, E. R. Lima (2006) afirma que 

existem algumas controvérsias e mostra duas informações sobre o fato. A primeira diz 

respeito ao trabalho de Benjamim e Araújo, que afirmam que os fogos foram introduzidos no 

Brasil no São João de 1603, enquanto que a segunda informação diz respeito ao trabalho de 

Cascudo, segundo o qual os fogos foram introduzidos no final do século XVII, sendo 

utilizados nas festas religiosas. Tais informações mencionam a mesma funcionalidade: a 

presença dos fogos iniciadas em festas, sejam elas juninas ou religiosas.  

A origem dos fogos de artifício, de acordo com E.R. Lima (2006), ocorreu na China, 

há mais de dois mil anos, na Europa e na Ásia, no período da Idade Média. De acordo com a 

autora, na China, os fogos surgiram mediante o descobrimento do salitre ou nitrato de 

potássio, uma das matérias-primas utilizadas para a fabricação da pólvora. Durante o período 

de construção da Muralha da China o salitre era usado para emitir sinais de fumaça, utilizado 

como meio de comunicação. Quando passou a compor a pólvora, juntamente com o carvão e 

o enxofre, os fogos começaram a ser produzidos de forma rudimentar e era utilizado para 

espantar os maus espíritos, através do seu barulho e do seu brilho.  

Afirma E. R. Lima (2006) que foi em Florença, na Itália, que se teve registro pela 

primeira vez da queima de fogos de cores, na festa dedicada a São Geovani, no século XIV. 

Para obter as diferentes cores foram utilizados diferentes elementos químicos: amarelo – 

sódio; azul esverdeado – cobre; branco metálico – magnésio; vermelho – cálcio; vermelho 

carmim – estrôncio; verde – bário; violeta – potássio. De acordo com E. R. Lima (2006), o rei 

Carlos V, com o objetivo de aprimorar e incrementar esta técnica, contratou um artesão para 

produzir os fogos no ar, que deveriam ser disparados de um barco flutuando no rio Tâmisa. 

Os fogos eram soltos nas ocasiões de grandes celebrações. O rei James, no século XVII, criou 

uma instituição de pesquisa voltada para a fabricação dos fogos de artifício. 

Mas pensar em fogo enquanto artefato é pensar também em considerá-lo enquanto 

elemento. Esta reflexão foi suscitada a partir da percepção da evidência do fogo na fala dos 

informantes, seja em conversas, seja nas entrevistas que se repetiam ao longo da pesquisa. É o 

“fogo” que é vendido, é o “fogo” que é comprado, é o “fogo” que queima, é o “fogo” que 

provoca chabu. Notou-se que ao produzirem os fogos de artifício, os fogueteiros não fazem 
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somente o artefato, mas produzem “fogo” a partir de alguns elementos, técnicas, cálculos 

feitos com diferentes elementos. Mas esse “fogo” não se restringe apenas em uma produção, 

ele é o elemento mais importante na “estética” dos busca-pés, espadas e barcos de fogo, pois 

produzi-lo com brilho, muita luz e sem fumaça é o grande objetivo de seus produtores e o que 

embeleza as suas apresentações. 

Então pensar no fogo enquanto elemento provoca o olhar para a origem da festas 

juninas, mencionada por diversos autores como Câmara Cascudo (2002), Osvaldo Trigueiro 

(2006), Luciana Chianca (2009). Pois nessas obras encontra-se o elemento fogo, presente nas 

festividades dos cultos agrários, sendo ele o influenciador das nossas festas de São João.  

 

2.1 A presença do fogo nos rituais agrários 

  

  

A origem das festividades juninas antecedeu à era Cristã (CASCUDO, 2002; 

TRIGUEIRO, 2006; CHIANCA; 2009). De acordo com o livro “O Ramo de Ouro”, de Sir 

James George Frazer (1982), tratava-se, originalmente, de rituais agrários característicos do 

Velho Mundo, realizados pelos diferentes povos do Hemisfério Norte – celtas, bretões, bastos, 

sardenhos, egípcios. Os rituais eram realizados durante o Solstício de Verão (quando o Sol, 

entre os dias 21 e 23 de junho, atinge seu ponto mais alto no céu, ao meio-dia, gerando o dia 

mais longo e a noite mais curta do ano); quando as populações do campo festejavam a 

proximidade da colheita de cereais com rituais de fertilidade para afastar os demônios da 

esterilidade, peste e estiagens e promover crescimento e fartura da plantação. A partir da 

pesquisa feita por Frazer (1982) sobre as festas populares na Europa do século VIII, o autor 

faz alguns apontamentos: 

O costume de acender grandes fogueiras, saltar sobre elas e fazer passar o gado em 
meio a elas, ou em torno delas, parece ter sido praticamente universal em toda a 
Europa, e o mesmo podemos dizer das procissões, ou corridas com tochas pelos 
campos, pomares, pastos ou currais. [...] Quer tome a forma de fogueiras que são 
acesas em pontos fixos, de tochas que são levadas de lugar para outro, ou de tições e 
cinzas, retirada da fogueira consumida, acredita-se que o fogo promova o 
crescimento das plantações e o bem estar dos homens e animais, seja positivamente, 
estimulando-os, seja negativamente, evitando os perigos, as calamidade que os 
ameaçam, como o trovão e o raio, o incêndio, a peste, os parasitas, as pragas, a 
esterilidade, a doença e a bruxaria, que não era o menos temido deles (FRAZER, 
1982, p. 224) 
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Os rituais de fertilidade, associados ao cultivo de plantas, referentes a todo o ciclo 

agrícola como a preparação do terreno, o plantio e a colheita sempre foram praticados por 

diversas sociedades nos mais diferentes tempos. Importa destacar as tradições estudadas por 

Frazer (1982), que envolve os ritos celebrados nas terras do Mediterrâneo oriental (Egito, 

Síria, Grécia, Babilônia). Estes ritos tinham o objetivo de regular as estações do ano, para 

estimular as chuvas.  

Conta-nos a história que os homens, por tempos, limitavam-se ao ciclo da natureza, ao 

coletar seus frutos; ciclo este que compreende a morte e o ressurgimento da vegetação, 

durante o seu processo de transformação que envolve as estações do ano – no outono, as 

folhas mudam de cor, amarelando e murcham; no inverno, elas caem; na primavera elas 

florescem; e no verão, quando o sol então começa a brilhar com mais intensidade, a vegetação 

renasce e brota.  O que podemos notar através da lenda de Tamuz, descrita por Frazer (1982): 

Na literatura religiosa da Babilônia, Tamuz surge como o jovem esposo ou amante 
de Istar, a grande deusa-mãe, a personificação das energias reprodutivas da natureza. 
[...] Tamuz morria anualmente [...] e todos os anos sua amante divina viajava, em 
busca dele, ‘para a terra de onde não há retorno, para a mansão das trevas, onde o pó 
se acumula na porta e no ferrolho’. Durante sua ausência, a paixão do amor deixava 
de atuar: homens e animais esqueciam de reproduzir-se, toda a vida ficava ameaçada 
de extinção. Tão intimamente ligadas à deusa estavam as funções sexuais de todo o 
reino animal que, sem a sua presença, elas não podiam ser realizadas. [...] A 
inflexível rainha das regiões infernais, Alatu ou Eresh-Kigal, permitia, não sem 
relutância, que Istar fosse aspergida com a água da vida e partisse, provavelmente 
em companhia do amante Tamuz, para o mundo superior e que, com esse retorno, 
toda a natureza revivesse (FRAZER, 1982, p.123) 

  

De acordo com Rangel (2008), com o tempo, os homens deixaram de limitar-se ao 

ciclo da natureza e passaram a domesticar animais e cultivar plantas. Descobriram as 

sementes, que podiam ser guardadas para o replantio e fertilizadas pela irrigação com as 

chuvas e o calor solar. Com o cultivo da terra pelos homens, rituais de invocação de 

fertilidade surgiram para ajudar o crescimento das plantas, proporcionando assim uma boa 

colheita. Segundo a autora, na Grécia, por exemplo, Adônis era considerado o espírito dos 

cereais. Descreve Rangel (2008) um dos rituais realizados em homenageavam aos jardins de 

Adônis: 

Na primavera, durante oito dias, as mulheres plantavam em vasos ou cestos 
sementes de trigo, cevada, alface, funcho e vários tipos de flores. Com o calor do 
sol, as plantas cresciam rapidamente e, como não tinham raízes, murchavam ao final 
dos oito dias, quando então os pequenos jardins eram levados, juntamente com as 
imagens de Adônis morto, para ser lançados ao mar ou em outras águas (RANGEL, 
2008, p.18) 
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Este e outros rituais de fertilidade duraram por longo tempo. Na era cristã, mesmo 

sendo considerados pagãos, era muito difícil acabar com eles, conta Frazer (1982), que, 

devido à dificuldade que a Igreja Católica encontrou para eliminá-los, ao invés de 

condenados, os rituais de fertilidade pagãos foram redefinidos e introduzidos ao calendário 

católico, levando a festividade a ser amoldada às comemorações do dia do nascimento de São 

João, que, como o Solstício do Verão, ocorre no dia 24 de junho. De acordo com Frazer 

(1982), no início do Século XX, na Sardenha, os povos plantavam os jardins de Adônis na 

festa do Solstício de Verão, também denominada de festa de São João. Alguns aspectos são 

comuns na festa de São João da Sardenha em relação às de Adônis e Tamuz, como o costume 

de na noite de véspera tomar banho em rios e mares, além de acender fogueiras e tochas com 

a crença de afastar os maus espíritos das plantações e colheitas, estimulando a fertilidade: 

No final de março ou a 1° de abril, um jovem da aldeia se apresenta a uma moça, 
pede-lhe para ser a sua comare (comadre ou namorada) e oferece-se para ser o seu 
compare. O convite é considerado como honra pela família da moça e aceito com 
satisfação. No fim de maio, a moça faz um vaso com a casca de um sobreiro, enche-
o de terra e nele semeia um punhado de trigo e cevada. Como o vaso é colocado ao 
sol e regado com freqüência, os grãos brotam com rapidez e, na véspera do solstício 
(véspera de São João, 23 de junho), já está bem desenvolvido. [...] No dia de São 
João, o rapaz e a moça, vestidos com suas melhores roupas, acompanhados por uma 
grande comitiva e precedidos de crianças que correm e brincam, vão em procissão 
até uma igreja da aldeia. Ali quebram o vaso, lançando-o contra a porta do templo. 
Sentam-se em seguida em círculo na grama e comem ovos e verduras ao som da 
música de flautas. O vinho é misturado numa taça servida a todos, que dela vão 
bebendo, passando-a adiante. Em seguida dão-se as mãos e cantam ‘Namorados de 
São João’ (Compare e comare di San Giovanni) várias vezes, enquanto as flautas 
tocam durante todo o tempo. Quando se cansam de cantar, levantam-se e dançam 
alegremente em círculo até a noite (FRAZER, 1982, p. 133). 

 

Incomodados com os rituais agrários, sobretudo com a festa do fogo, realizadas 

principalmente com uso de fogueiras, consideradas como libidinosas até no sentido de 

liberação sexual, revela Luciana Chianca (2009) que a Igreja Católica chegou a tomar a 

iniciativa para destruí-la e de acordo com a autora, a Igreja primeiro tentou exterminar a festa 

do fogo a partir de perseguições feitas por monges e bispos. Depois resolveu adequar esses 

ritos: “as fogueiras de solstício passaram a ser admitidas como ‘fogos eclesiásticos’” 

(CHIANCA, 2009, p. 20). Dessa forma, foram banidas as superstições e a fogueira passou a 

ser considerada como símbolo de purificação e prática da Inquisição.   

Na Europa a festa adapta-se à cultura local. Em Portugal incluem-se outros santos, 

formando o ciclo festivo, Santo Antônio e São Pedro, em 13 e 29 de junho, respectivamente. 

Ao falar sobre as festas de São João na Europa Moderna, Peter Burke (1989) comenta que 

elas eram ocasiões de muitos rituais ligados à água e ao fogo. Era comum nessas festas o ato 
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de acender fogueiras e pular por cima delas e tomar banho em rios. Estes dois elementos, 

considerados símbolos de purificação, no contexto da festa, simbolizavam a renovação, a 

regeneração e a fertilidade, sendo comum a prática de adivinhações em busca de saber se no 

próximo ano a colheita seria boa ou se uma determinada moça iria casar. Burke (1989) 

comenta que as festas, adotadas pela Igreja Medieval, tinham o intuito de celebrar o Solstício 

de Verão e ressaltavam o nascimento do anunciador de Cristo, assim como nas festas de 

Solstício de Inverno, em 25 de dezembro, era celebrado o nascimento de Cristo. O autor cita 

algumas cidades que realizavam a festa de São João, que o tinham como padroeiro: 

Florença também era dedicada a são João Batista, e sua festa vinha marcada não só 
por peças religiosas, procissões e carros alegóricos, mas também por fogueiras, 
gigantes, fogos de artifício, corridas, partidas de futebol, touradas e spiritelli, 
homens com andas. No norte e leste da Europa, a noite de São João era uma festa 
particularmente importante durante o nosso período [...]. Na Estônia do século XVI, 
a noite de são João era marcada, segundo um pastor luterano, por “chamas de alegria 
por todo o país. Em torno dessas fogueiras, o povo dançava, cantava, e pulava com 
grande prazer, e não polpava as grandes gaitas de foles [...] traziam muitos 
carregamentos de cerveja [...] que desordem, prostituição, brigas, mortes e 
medonhas idolatrias lá ocorriam!” (BURKE, 1989, p.219) 

 

As festas realizadas na Europa Moderna, entre elas, a de São João, de acordo com 

Burke (1989), eram utilizadas como espaço de realização de motins, de forma extraordinária, 

de ritual popular. Estes motins não representavam apenas rebeliões, apresentavam-se como 

tentativa de ação simbólica (mas também ação direta). Logo as autoridades, conscientes do 

problema, chegavam a cancelar algumas festas. Por exemplo, em 1647, o cardeal arcebispo de 

Nápoles cancelou a festa de São João Batista. A ocasião da festa significava que os 

camponeses viriam à cidade e ocupariam as ruas, muitas vezes mascarados e armados. O 

momento excitava o uso excessivo do álcool, o que implicava uma menor inibição diante da 

autoridade. As revoltas eram realizadas por diversos motivos, desde a má colheita ao aumento 

dos impostos e a tentativa de introduzir a Reforma.  

No Brasil, a festa de São João foi trazida pelos portugueses durante o Período Colonial 

(CASCUDO, 2002). Para adaptar-se à cultura local, a implementação da festa encontrou o 

mês de junho e com ele o início do ciclo do inverno e o período de colheita do milho, da 

mandioca, amendoim, entre outros. Este fato proporcionou a preservação dos resquícios da 

mesma simbologia dos rituais pagãos que celebravam o sol, o fogo, a vida, a fertilidade, as 

colheitas, a relação do homem com a terra. Por outro lado, a festa também passou a mediar o 

contato dos portugueses com os nativos. Segundo Chianca “as fogueiras, as luzes e os fogos 
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de artifício impressionavam e despertavam a simpatia dos nossos nativos, ajudando na 

aproximação entre índios e religiosos” (2009, p. 21).  

As festas de Solstício de Verão foi uma entre outras festas de origem europeia 

introduzidas no Brasil. Conta-nos Del Priore (1994) que estas festas eram realizadas conforme 

a periodicidade agrícola. Com o advento do cristianismo, as festas, que nasceram em forma de 

culto, receberam nova roupagem, ao serem absorvidas e moldadas aos cultos divinos e 

agrupadas de acordo com o ano eclesiástico. Elas foram divididas em dois grupos: as festas 

dedicadas ao Senhor – representadas pelos episódios da vida de Cristo, como a sua Paixão – e 

os dias comemorativos dos santos – apóstolos, padroeiros, mártires e Virgem Maria.  

As festas do Brasil Colonial eram palco de interesses políticos, religiosos e simbólicos 

(DEL PRIORE, 1994). Havia nelas não somente a participação popular, mas contavam com a 

parceria da Igreja e do Estado, presentes em cerimônias públicas. As festas tiveram 

importante papel na consolidação de uma cultura, ao mesclar as manifestações de raízes lusas 

com as importantes expressões indígenas e africanas. A autora nos chama atenção de que 

quando a festa ganhou as ruas, mesmo sendo articulada oficialmente pelo Estado e pela Igreja, 

ela também ganhou independência em seus significados para os seus diferentes tipos de 

participantes (que representavam vários setores da sociedade). Del Priore (1994) relata que as 

festas começavam com desfiles de símbolos como mastros, bandeiras e foguetes, que eram 

seguidas de procissões com carros alegóricos pomposos e adornados.  

Del Priore (1994) ressalta ainda a importância do papel do Estado Moderno Português 

e da Igreja Católica no empenho e normatização das festas na colônia. Os portugueses 

utilizavam-se da organização da festa, a iluminação, concessão de financiamento e esmolas 

que serviam como instrumento de propaganda do Estado.  Além disso, os Festejos Reais eram 

utilizados para a criação ilusória de laços e intimidades entre o povo e os governantes, uma 

vez que o rei estendia sua privacidade ao público em forma de festa comemorativa; mas a 

Igreja, através das atividades envolvidas na festa, como procissões, bailes e jogos, buscava o 

controle do profano, buscando a permanência do sagrado, de modo que a Igreja tentava 

reduzir o “pecado”. Algumas reformas realizadas pela Igreja tinham como objetivo o controle 

maior sobre a festa na colônia, na busca pela purificação da cultura popular não cristã, ao 

combater as práticas mágico-religiosas e proclamar o controle nos excessos na bebida e na 

comida (DEL PRIORE, 1994). 
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Rita Amaral (1998a) reconhece o papel das festas no período colonial como dos meios 

de comunicação e mediação cultural. Através delas foi possível a catequização dos índios e 

suportável a vida dos colonizadores à nova realidade na terra desconhecida. A autora nos 

lembra que os colonizadores depararam-se com um ambiente distinto do seu continente, em 

relação à natureza, ao clima, às plantas, aos animais e ao próprio povo e seus costumes. 

Portanto, a festa parece ter sido um meio de diminuir as tensões inerentes à diversidade étnica, 

operando como mecanismo de mediação simbólica entre a natureza e a cultura, o que permitiu 

consolidar as diferenças culturais de seus múltiplos atores. Além disso, as festas também 

serviram de elementos facilitadores do transplante do modelo social europeu para as terras 

colonizadas. A Igreja Católica, então, encontrou espaço político nas festas e procissões dos 

santos, obrigando não somente a participação dos portugueses, mas também dos índios e mais 

tarde dos escravos (AMARAL, 1998a). 

Ao refletir sobre a importância do papel da Igreja e do Estado na normatização da 

festa, tanto na Europa da Idade Moderna quanto no Brasil Colonial, parece-nos clara a queda 

da falsa ilusão de que a festa é um tempo de liberdade. Trata-se de uma liberdade restrita. Na 

verdade, desde o período colonial o Estado e a Igreja impõem aos indivíduos restrições de 

atitudes e determinam o nosso lugar a depender do que e como se festeja. A normatização da 

festa busca o controle da bagunça, da desordem e dos excessos.   

 

2.2 São João de Estância: a festa Inconveniente 

 

 

No início do Século XX o São João da cidade de Estância era realizado com a 

predominância de atividades que envolviam os fogos de artifício. As calçadas e as ruas eram 

os principais lócus de sociabilidade festiva. Eram os fogos os elementos recorrentes nos 

artigos de jornais desta época que iluminavam as noites festivas, com foguetes, estrelinhas e 

bombas, principais artefatos que alegravam, tornavam prazerosas e interessantes as festas, um 

convite sedutor que chamava a todos para festejar o São João fora de suas casas. 

A noite de São João 
Há festas e mais festas, porem a mais interessante e prazenteira é sem duvida a de S. 
João. Repicam os sinos, os foguetes estroam nos ares e nos ouvidos, ilumina-se 
espontaneamente a cidade, niveas mãos desfolham odoríferas folhes, que, como 
chuva de ouro caem sobre nossas cabeças. 
Tudo sorri: em tudo se nota uma alegria inebriante. Aproxima-se a noite, e só se 
ouve e se vê os estrondos das bombas; fógos de cores bellíssimas; crenças que 
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correm por aqui e por ali queimando phosphoros de cores; outras que pedem 
dinheiro ao papá para comprar estrelinhas etc... etc... (A RAZÃO, Estância, 21 de 
junho de 1903, p. 01).17 

 

Em 1905, apesar da ênfase dada aos fogos, estes começaram a ser considerados como 

inconvenientes pelo grande barulho provocado, principalmente com os busca-pés e as 

roqueiras. Sobre a bomba de roqueiras explica Selma Noronha, ex-secretário do Memorial de 

Estância18: 

As famosas bombas de roqueira. Hoje quase não existe mais, cada bairro soltava a 
sua bomba de roqueira, uma bomba bem grande dento de roqueira que era um 
negócio parecendo um tubo. Era apenas para anunciar, ali existia fogos, ali tem 
gente que gosta de fogos (SELMA NORONHA, entrevista, janeiro de 2010) 19 

 

Os fogos são considerados como um mal vivenciado pela população, o que desde já 

assinala conflitos.  Por causa dos inconvenientes ocorreu o clamor pela intervenção de 

autoridades para a proibição dos fogos de artifício, com a reivindicação limite de propor o 

término desta festa. Ora, o fato nos leva a refletir que a questão da proibição ou não dos fogos 

de artifício não é algo recente. Ainda mais, pensar no término desta festa hoje em dia é algo 

que não podemos imaginar, principalmente por ser notória a sua vivacidade e permanência, 

com a modernização e crescimento, ao ponto de a cidade de Estância ser considerada como o 

principal lócus de realização da festa do fogo no Estado:  

Festejo Inconveniente 
Não podemos nos conformar com o festejo, que algumas pessoas costumão fazer em 
louvor de S. Antônio e S. João Baptista, correndo em imminente perigo a própria 
vida e a de seus semelhantes.  
Além dos taes buscapés, que, entre nós são responsáveis pela sua taboca-bambú, e 
que tantos males tem trasido a muitas pessoas; nada mais inconveniente do que as 
taes roqueiras que neste mez trazem dia e noite grande encommodo a esta 
população. Tal festejo já deveria ter desaparecido desta cidade, pelo perigo que, não 
pouca vezes tem occasionado a muitas pessoas, algumas das quaes baixaram a 
campa por tão grosseiro divertimento. 
Não podemos olvidar o que aconteceu há oito annos passados com o artista José 
Silveiro Ribeiro, uma das victimas de semelhante brinquedo. 
Cremos que a intervenção da autoridade competente terminaria para uma vez tal 
festejo, que nada tem de proveitoso, antes nos faz lembrar o tempo do paganismo e 
seus costumes grosseiros (A RAZÃO, Estância, 18 de junho de 1905, p. 01). 

 

Os fogos, utilizados como divertimento noturno, e a produção de luz, barulho e 

explosão com a sua queima serviam de queixas de incômodos a uma festa que era realizada 

                                                 
17 As transcrições dos arquivos de jornal foram fiéis ao texto original. 
18 A lista dos entrevistados encontra-se em anexo. 
19 Todas as entrevistas citadas no corpo do trabalho passaram por uma breve revisão realizada pela autora. 
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entre os próprios moradores da cidade, pois não havia a ideia de promoção do evento turístico 

e nem a evidência de atividade tipicamente cultural da cidade. A festa do fogo despertava de 

um lado uma experiência lúdica, e do outro uma polêmica, ao ser considerada como grande 

detentora de risco de acidentes. Outro fato que se pode ressaltar é a base dos fogos de artifício 

desta época, que utilizavam a taboca, uma espécie de bambu cujo nome científico é Guadua 

weberbaweri, material que até os dias de hoje continua mantendo-se como base do artefato.  

Porém, no mesmo ano que se clamou pelo fim das festas, o jornal anuncia os festejos 

juninos realizados na cidade com a presença de inúmeros busca-pés e fogos de artifício, 

ressaltando que os mesmos foram brilhantes. Outra face da festa é demonstrada, que é a dos 

fogos que encantam com sua beleza e brilho e que animam as festas com as suas brincadeiras. 

Os seus efeitos audiovisuais já começavam a despertar interesse em alguns que se encantavam 

pelo espetáculo pirotécnico: 

S. João 
Brilhantes foram os festejos aqui realizados em honra de S. João Baptista. 
Innumerosos buscapés, além de outros fogos, se soltaram não só nas noites da 
véspera como na do dia do Santo especialmente na praça 24 de Outubro, onde na 
tarde do referido dia a philamonica Lyra Carlos Gomes entreteve o povo com 
variados e bem executados trechos, de seu vasto repertorio. Apezar da grande 
quantidade de fogo não houve, felizmente, occorencia alguma lamentavel, a não 
serem ligeiros ferimentos, contusões produzidas por tabocas (A RAZÃO, Estância, 
02 de julho de 1905, p. 01). 

  

Apesar de a história do “barco de fogo” ser contada pelos moradores e divulgada pela 

Prefeitura da cidade de Estância, conforme veremos no decorrer do capítulo, como a criação 

do Chico Surdo no período dos anos 60, a ideia de confeccionar um artefato com fogos de 

artifício para percorrer um arame já vinha sido executada no ano de 1906 pelo Nilo Cotias; 

era uma bicicleta, considerada como uma novidade na festa. O que percebemos é que a 

invenção do “barco de fogo” foi uma construção ao longo do tempo que de certo sofreu 

influencias da bicicleta de fogo. Outro fato importante consiste em notar que desde esta época 

o artefato estava associado ao fogo como elemento e aos fogos que são os artefatos principais 

com a função de impulsionar e permitir a movimentação no arame: 

Novidade 
O Nilo Cotias fará amanhã, às 8 da noite, correr na rua Municipal num arame uma 
bycicleta de fogo. Para ali, os que quizerem apreciar esta novidade (A RAZÃO, 
Estância, 01 de julho de 1906, p. 02). 

 

O barco de fogo apareceu nas festas do ano de 1910 como atividade que encerrava o 

ciclo festivo. Por falta de informação dada no noticiário, não temos conhecimento de quem 
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fabricou e soltou este barco. Mas o fato não minimiza a importância de percebermos que o 

artefato, antes em forma de bicicleta, já aparecia no cenário festivo nos primeiros anos do 

século XX. Importante destacar que este é o segundo e último noticiário que se tem sobre a 

apresentação deste artefato de fogo que percorre um arame nas noites de festa antes da década 

de 50, certamente devido à proibição de soltar fogos de artifício livremente nas ruas em 1914. 

O barco de fogo só retornará aos noticiários dos jornais quarenta anos depois, confeccionado 

por Chico Surdo20 e outros contemporâneos.  

Neste período a festa já era realizada com a Salva de São João, através de vigílias ao 

santo e guerras de busca-pés. A música presente nos festejos era tocada pela Lira Carlos 

Gomes, não havia forró, xote, nem xaxado, elementos estes que foram incorporados ao longo 

dos anos: 

 
S. João 
Os festejos do grande santo e precursor do Messias, correram entre nós 
animadíssimos. A salva, ou matinas da vigília do Baptista, esteve superior a dos 
anos passados. Como previamos foram extraordinários o numero de busca-pés [...]. 
Durante a tarde do solene dia do Baptista, toco a ‘Lira Carlos Gomes’, no bairro Rio 
Branco, variadas peças do seu repertório, seguindo-se alli depois de 6 até 10 da noite 
completas batalhas de buscapés na qual tomaram parte dois partidos bastantes 
arregimentados. A bandeira collocada entre os mesmos para ser retirada pela fracção 
victoriosa ficou imune, pois, uma imprevista traição trouxe o desanimo aos 
contendores dando-se por finda a batalha. [...] 
As dez horas foi queimado um barco de fogo artificial e despersou o povo, que 
enchia as casas daquelle bairro (A RAZÃO, Estância, 02 de julho de 1910, p. 01). 

 

A festa também possuía o seu aspecto religioso. A comunidade local, através do Asilo 

Santo Antônio, organizava uma festa dedicada ao Santo Antônio através de trezenas, leilão, 

apresentação da Lyra Carlos Gomes, missa, distribuição de pães, fitas e anéis bentos21.  

Como nem sempre os acidentes com os fogos podem ser evitados, quando estes 

ocorrem provocam um aviso de alerta e uma preocupação da população em relação ao perigo, 

tanto de sua fabricação quanto de seu uso, o que na época assinala a ideia de acabar com a 

festa. O acidente ocorrido em 1906, provocado por um incêndio com vinte e sete dúzias de 

busca-pés e doze dúzias de fogos do ar (espadas) em uma residência teve como prejuízo 

apenas bens materiais, de acordo com o noticiário do jornal A Razão. Percebe-se que os 

acidentes, em casa de fabricação e armazenamento de fogos, foram tão recorrentes desde o 

                                                 
20 A pesar de encontramos registros de bicicletas e barcos de fogos nos antes de 1910, é considerado como seu 
inventor o Chico Surdo, nos anos 1950. Sobre essa dúvida perante estas informações comentaremos mais 
adiante. 
21 Informação retirada do jornal A Razão (19 de junho de 1910). 
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ano de 1903 tanto quanto são hoje. O que reflete e reforça o caso de a festa do fogo ser 

produzida e realizada em paralelo com o perigo, pois o seu principal elemento, a pólvora, é 

caracterizada com um material altamente inflamável: 

S. João 
Com abundância de enthusiasmo e dos clássicos e perigosos buscapés foram 
realizados este anno aqui os festejos em honra ao precussor do Messias. 
Infelizmente temos a lamentar um desastre occorrido em a residencia do Sr. José 
Pires, com o pavoroso incendio de 27 duzias de buscapés e 12 duzias de fogos do ar. 
O referido incêndio damnificou quasi todos os moveis da residencia daquelle nosso 
amigo, que sofreu não pequeno prejuízo. Por felicidade não se deu nenhum desastre 
pessoal, o que registamos com satisfação (A RAZÃO, estância, 25 de junho 1911, p. 
02). 

 

Em 1914 os fogos de artifício – busca-pé, bombas, roqueiras – são proibidos na 

cidade, permanecendo os pitus, através de reivindicação feita, alegando o seu inofensivo uso, 

por não provocar, até o momento, qualquer tipo de queimadura. Os pitus são fogos de pouca 

periculosidade, pois não explodem, diferente do busca-pé. Segue o artigo: 

Os Pitús 
O digno Delegado Regional, capitão Caetano, prohibiu que a nossa meninada 
soltasse os seus pitus, brinquedo este que ainda não prejudicou a ninguem. Julgamos 
que o digno Delegado deve revogar esta proibição pois os taes pitus não estão 
compreendidos no edital do exm. Dr. Chefe de Policia que somente prohibiu 
buscapés, bombas, tiros de roqueiras (A RAZÃO, Estância, 21 de junho de 1914, 
p.01). 

 

As festas permaneceram por alguns anos sem os fogos de busca-pé, sendo substituídos 

por pitus, fogos do ar e balões. Neste período os jornais anunciavam o clima de calmaria e 

tranquilidade durante a realização dos festejos nas ruas, com clima de segurança, o que 

garantia a seus moradores a paz para percorrer as ruas da cidade sem se preocupar em escapar 

do busca-pé, considerado como fogo “estúpido”.  Mesmo assim o elemento do fogo não 

desaparecera das festas, ele continuava, agora por outros fogos de artifício, considerados 

inofensivos, além das fogueiras:  

S. João 
[...] Não houve buscapés, mas os pitus, os fogos do ar e os balões preencherão a falta 
d’aquelle fogo estúpido. Desassombradamente as moças e as meninas percorrião as 
ruas da cidade no maior gosto e prazer, procurando as amigas, formando grupos, que 
se desfazião como por encanto ao dobrar as esquinas. Os rapazes e os meninos 
formigavão accendendo os seus fogosinhos nas fogueiras das casas conhecidas. 
Aqui ouvia-se o canto de uma sereia acompanhada de uma afinado violão; ali um 
saudoso cavaquinho, executado por mão hábil desferia uma valsa terna e agradavel 
ao ouvido; alem dançava-se ao som da harmonica; [...]. Compadres, afilhados, 
sobrinhos e tios se fazião de momento á roda das foguerias. O bôllo e a cangica erão 
em profuzão. Os foguetes não cessavão de subir, e os pitús de cabriolar! [...](A 
RAZÃO, Estância, 21 de junho de 1914). 
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Com a paz garantida nas ruas, os jornais destacavam outras atividades comemorativas, 

como o tocar do violão ou cavaquinho, cantorias, valsas, além do som da harmonia, o que era 

muitas vezes acompanhado por danças. As consideradas “típicas brincadeiras dos festejos 

juninos” eram realizadas nas portas de casa, o chamado “compadrio”, o batizado realizado na 

fogueira. Outro destaque dado era em relação à comida, farta de variedades, à base de milho 

(bolos e canjicas). 

 

2.3 As festas com pouca animação  

 

 

Anos seguiram-se nos arquivos dos jornais anunciando as festas de São João de 

Estância pouco animadas, desde a proibição dos fogos ocorrida em 1914. Até o final dos anos 

1940 as festas eram realizadas neste clima. Nos jornais percebemos a falta de notícias e 

artigos relacionados à festa. Dentre os poucos encontrados, estavam notas, que não 

ultrapassavam mais de cinco linhas, e anunciavam a festa pouco animada devido à falta de 

busca-pés, quando por vezes enfatizavam que o pequeno noticiário era feito para não deixar 

passar o período em branco. Os fogos de artifício passavam a ser considerados como elemento 

essencial da festa, principalmente pelo fato de seu desaparecimento no São João deixar a festa 

sem alegria e empolgação, devido à proibição das brincadeiras com o fogo busca-pés: 

São João 
Com pouca animação, correram entre nós, este anno, os festejos em horna ao 
precursor do Messias. Devido a prohibição da polícia, não houve os tracicionaes 
buscapés (A RAZÃO, Estância, 30 de junho de 1929, p. 01). 

 

Somente em 1949 ocorre uma preocupação com a realização e permanência do São 

João em Estância. O artigo no jornal Folha Trabalhista ressalta a animação que promete ser o 

São João de 1949, mesmo na expectativa de ser pouco animado em comparação ao ano 

anterior, referindo-se ao fato de a preparação de poucos fogos de artifício para a festa, ainda 

reflexo da proibição:  

São João 
Aproxima-se o São João, embora com menos entusiasmo que no ano passado, 
moços e velhos foliões da terra, amantes da brincadeira, preparam-se para os festejos 
com algumas dúzias de “buscapés”. Uma noite zoadenta, é verdade, porém alegre e 
cheia de sensações, principalmente para os que gostam da folia. Aqui um samba; ali 
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um “côco” repicado e uma cachacinha boa para animar a turma [...] a cair na pisada. 
As fogueiras queimando com labaredas altas,, clareando as ruas dão um aspécto 
sonhador de uma noite oriental, com violeiros apaixonados cantando ao luar. [...] O 
São João do ano passado foi, talvez, um dos mais belos em demonstração dos fogos 
[...]. O que será o S. João dêste ano? Está parecendo, que os chefes-foliões não 
querem tomar o comando dos saldados do fogo. Será por motivo de proibição? [...] 
Cidades há em que esta tradição está fadada a desaparecer, devido a proibição dos 
fogos pela polícia.Oxalá não vá acontecer aqui a mesma coisa [...] Alerta, rapaziada. 
Fôgo, haja fogo! José Leopoldino (FOLHA TRABALHISTA, Estância, 19 de Junho 
de 1949, p.01). 

 

Nesta época alguns elementos foram incorporados à festa: o pisa pólvora e os sambas 

de coco. O pisa pólvora, uma das etapas de fabricação dos busca-pés, consiste na pisada da 

pólvora no pilão, acompanhada pelo samba de coco, grupo de dança e música que 

acompanhava as batidas da pólvora no pilão com tambores e marcação.  

Neste período, o álcool, ou melhor, a cachaça, um dos elementos que compõe os fogos 

de artifício – espada e busca-pé – já auxiliava na empolgação dos fogueteiros e dos seus 

ajudantes na árdua tarefa de pisar a pólvora no pilão. Julita Scarano (2001), ao estudar os 

aspectos da vida cotidiana brasileira no século XVIII, apresenta diversos modos como a 

bebida era encarada por diferentes esferas da sociedade. Entre as características, 

especialmente da aguardente, destacamos duas: fonte de energia e favorecedor de 

sociabilidade. De acordo com Scarano (2001), antes de uma tarefa penosa, que deveria ser 

realizada pelos escravos, a eles eram fornecidas bebidas. A autora também apresenta que 

durante as festas o álcool estava presente, garantindo mais vigor nas danças e cânticos, além 

de estreitar os laços de sociabilidades e amizades, por proporcionar uma maior abertura na 

expressão de sentimentos.  

Com base no que foi dito, notamos que desde o início do século XX pedia-se pelo fim 

da festa do fogo e quase cinquenta anos depois ocorre o contrário, há uma preocupação com a 

manutenção dela, o sentimento de não “deixar morrer” as festividades do fogo, mesmo ainda 

estando em vigor a proibição iniciada em 1914. Os anos de grandes e empolgantes festas na 

cidade de Estância estavam associados diretamente com os fogos. Quando havia proibição e a 

produção era pouca, os artigos de jornais enfatizavam que as festas eram mornas, tranquilas e 

sem muita empolgação. Porém, as que o fogo estava presente, principalmente com a 

brincadeira dos busca-pés, era animada, empolgada e envolvente. O fogo, mesmo com os 

riscos e perigos associados a ele, era sinônimo de festa, com muita alegria e diversão. 
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2.4 O barco de fogo e o retorno dos busca-pés 

 

 

Marques de Herval, Municipal, Visconde de Lambaúma, Limoeiro, Visconde de 

Inhaúma, Marechal Deodoro. Estas e muitas outras ruas da cidade de Estância eram o lócus de 

realização da festa do fogo a partir da década de 50 do século XX. Não havia uma rua 

determinada para a realização da festa, tudo dependia de algum morador ou comerciante que 

pretendesse colocar o barco de fogo para festejar o São João, juntamente com outros fogos, 

busca-pé, pitus e bombas. José Raimundo, Zé Grajeru, Valdevino Ferreira de Araújo e Chico 

Surdo eram os criadores dos artefatos que percorriam o arame, barcos, bicicletas e zepelins de 

fogos que agradavam a população, ao apresentar a novidade da festa.  Neste período as festas 

juninas de Estância começaram a ser noticiadas nos jornais e enfatizavam um clima de muita 

intensidade nos preparativos da festa que, segundo esses órgãos da imprensa, aguardavam ser 

muito animadas.  

A festa do fogo estava atravessando uma fase de grande realização, contava-se com os 

batalhões do fogo: grupos formados de homens, geralmente os próprios fogueteiros e seus 

ajudantes, que se encontravam em uma determinada rua demarcada para as chamadas lutas 

com os busca-pés, acompanhados ou não com as batucadas, seguindo o ritmo do samba de 

coco. Nesta guerra de fogo um grupo era eleito vencedor e recebia um troféu, a bandeira de 

São João. Os grupos, assim como os primeiros barcos de fogo, haviam desaparecido com a 

proibição dos fogos de artifício ocorrido em 1914 e só retornaram suas atividades quase 

quarenta anos depois: 

São João 
Estão se realizando dentro da maior animação os preparativos de fogos para as 
noites joaninas. Segundo estamos informados, a rua Marques do Herval (antiga da 
Miranga) está transformada em uma praça de guerra, onde os batalhões do “fôgo” 
vão lutar em busca do troféu da vitória – a bandeira de São João. Sabe-se tambem, 
que, no próximo domingo, dia de São João, nessa rua “navegará” um barco de fôgo 
com batendo com duas fortalezas. Aguardemos (FOLHA TRABALHISTA, 
Estância, 17 de junho de 1951, p.01). 

 

A criatividade dos fogueteiros estancianos os levou a confeccionar não somente 

bicicletas e barcos de fogo no arame. Eles colocaram para correr um Zepelim, ou melhor, uma 

réplica de um Zepelim: um grande balão em formato de charuto que é sinônimo de 

modernidade no início do século XX. O fato mostra que a criatividade na época estava em 

torno do modelo de artefato que iria ser fabricado e que corriam no arame. Além disso, não 
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era exclusividade de Chico Surdo a fabricação dos artefatos, outros fogueteiros também 

confeccionavam e colocavam seus barcos ou Zepelins para correr nas ruas da cidade no 

período junino: 

 

Um Zepelim Pirotécnico 
Em noite de 24 do corrente, na próxima quarta feira, dia de São João, correrá no 
arame um Zepelim de fôgo de artifício, confeccionado pelo Sr. Valdevino Ferreira 
de Araujo, no Largo do Asilo Santo Antônio, nas imediações da ponte do Bonfim 
(FOLHA TRABALHISTA, Estância, 27 de junho de 1954, p.01). 

 

As notícias sobre a apresentação do barco de fogo indicavam os lugares da cidade em 

que a festa com os fogos de artifício seriam realizadas e estavam sempre vinculadas às ruas, 

os bairros, o fogueteiro que o confeccionou e por vezes à pessoa que oferecia a festa a alguém 

ou a alguma comemoração especial; por exemplo, no caso do comerciante que ofereceu aos 

seus amigos e fregueses. Não é raro neste período encontrar notícias que falassem das festas 

de São João da cidade, divulgando a sua animação e as suas principais atividades, com o tão 

polêmico busca-pé e agora há a presença do barco. O barco de fogo possuía não somente a 

função de espetáculo em sua apresentação, mas anunciava a festa do fogo e introduzia as 

brincadeiras com os busca-pés, diferente do que acontecia em 1910, quando ele encerrou os 

festejos: 

Festejos de São João 
Na véspera de São João, às 22 horas teve lugar a corrida de um barco porotécnico na 
rua Visconde de Labaúma (antiga do Coqueiro) oferta do armazem Santo Antonio, 
de Antonio Magalhães Dias, a seus amigos e frequeses. O barco que foi feito por 
Chico Surdo, perito do Méier, correu bem, numa distancia superior a 100 metros 
indo e voltando todo luminoso. Mesmo com o material para fogos muito caro como 
está, apareceu muitos buscapés, pitus, foguetes de ar, bombas e fogos para criança 
(FOLHA TRABALHISTA, Estância, 27 de junho de 1954, p.01). 
 

Ao recordar sobre essa festa, Selma Noronha, ex-secretária do Memorial de Estância 

(2010), diz: 

Já era tradicional na cidade a queima de fogos. Não havia esquema. Havia assim: 
todo mundo fazia fogos, ia para uma rua, brigava com aquela outra rua, jogava para 
lá e para cá, essas brincadeiras de fogos. E os fogos foram quase que se 
municipalizando. Foram se tornando bonitos, festejados, badalados (SELMA 
NORONHA, entrevista, janeiro de 2011). 

 

Em 1960 toda a cidade de Estância estava em festa. Vários artigos de jornais 

anunciavam diversas ruas que promoviam as corridas de busca-pé, os fogos estavam presentes 

nos quatro cantos da cidade. Neste período começaram a surgir as primeiras quadrilhas 
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juninas e os bailes à caipira, realizados em salões de clube e em fazendas próximas à cidade. 

A música e a dança começavam a ser introduzidas nos festejos tanto com as quadrilhas e 

bailes quanto com os sambas de coco, que se faziam presentes nas festas, sendo que em 

alguns casos integradas em algum grupo de batucada. Os outros elementos que também 

ganham destaque nos noticiários são as fogueiras e as comidas à base de milho: 

Para a véspera do “São João” teremos uma corrida de barco na Rua do Limoeiro, no 
Bairro do Botequim erguido pelos srs. José Raimundo e Zé Grajeru e uma quadrilha 
da turma do “Santa Cruz”., em cujo bairro segundo parece correrá mais um barco. 
[...] Já na véspera de “São Pedro”, os cruzeirenses terão os salões de seu clube 
abertos para um baile à caipira, ocasião em que possivelmente, como já foi 
noticiado, terá lugar a “Festa da Chita”. Ainda na noite dêsse mesmo dia outro barco 
correrá na Rua Visconde de Inhaúma, corrida essa promovida pelo sr. Elias 
Conceição. Provavelmente, nisso não se resumirão os festejos. Todavia, foi o que 
pudemos apurar até o presente momento. Seria de se lamentar que a tradicional 
“batucada” do Pôrto não surja em cena, também com um barco.O que é certo, 
porém, é que em meio a tudo isso haverá em vários pontos da cidade, a queima dos 
“busca-pés”, “batucadas”, as quais pecedem sempre as “corridas dos barcos” o velho 
“samba de côco” não faltando a “fogueira’, milho verde, canjica, pamonha, manauê, 
etc., sendo o complemento geral dos festejos a animação de todos (FOLHA 
TRABALHISTA, Estância, 19 de janeiro de 1960, p.04) 
 

 

A “Festa da Chita” foi um tipo de baile promovido pelo Cruzeiro Sport Clube, 

sociedade esportiva e recreativa da cidade de Estância, realizado geralmente no período das 

festas de São Pedro, na sede do clube ou em fazendas da região que eram cedidas para este 

fim. O acesso a estas festas era restrito, destinado aos associados, convidados ou por ocasião 

de venda de entradas. A festa era denominada de chita justamente pela presença dos tecidos; 

em algumas festas, estes tecidos serviam como fonte de patrocínio dados pelas fábricas, como 

no caso da Fábrica Piauitinga.  

Os bailes juninos também eram realizados em outras cidades do Nordeste, remontando 

períodos semelhantes, como no caso de Natal/RN e Campina Grande/PB. Em Natal, de 

acordo com Chianca (2006), as festas de clube, realizadas no período junino, destaca a sua 

versão urbana, ao promover a sua mutação e reorganização nos anos correspondentes a 1930 e 

1940. Estas festas eram realizadas em espaços privados, fechados e em um ambiente citadino 

e seus elementos estéticos reportavam o meio matuto, fazendo referência às festas rurais. 

Chianca explica que o termo “matuto” no Brasil é utilizado para designar e qualificar os 

habitantes das pequenas cidades, de hábitos considerados roceiros. Elizabeth Andrade Lima 

(2008) assinala que os bailes em clubes sociais realizados na cidade de Campina Grande, por 

ocasião das festas juninas, ganharam destaque na década de 50 e representou uma das 

primeiras iniciativas de festejar o São João nas ruas da cidade.  
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As batucadas, outra atividade integrante dos festejos de Estância na ocasião dos anos 

60, de acordo com Josefa Antomíria dos Santos (2008), eram grupos de instrumento de 

percussão que tocavam samba de coco, formado por homens, geralmente fogueteiros, que 

animavam a atividade do pisa pólvora durante a fabricação dos fogos. Este grupo teria surgido 

em meados do século XX. Durante esta época o pisa pólvora ocorria em um clima de 

solidariedade, o fogueteiro que tinha zabumba ajudava quem não tinha, outros apoiavam e 

pisavam junto a pólvora e a comunidade também se envolvia ao ajudar nesse árduo trabalho 

de socar a pólvora em um pilão, homens, mulheres e crianças, todos trabalhavam e festejavam 

comendo, bebendo e dançando. A batucada também tinha a função de acompanhar os 

fogueteiros na retirada dos bambus, animando e amenizando a ida e o retorno do grupo à mata 

(SANTOS, J. A., 2008). O pisa pólvora foi lembrado por muitos trabalhos produzidos na 

década de 90 como o ritual da pólvora, considerada como o coração do busca-pé e 

responsável pelo surgimento das batucadas (FREIRE, 1990; FONTES, 1994). 

Desta forma percebemos que o período correspondente entre a década de 40 até 60 do 

século XX corresponde a uma fase de grande valorização e realização da festa do fogo. Entre 

os elementos acrescentados destacam-se os bailes. Outros reaparecem nas atividades festivas, 

inovados e readaptados, como o barco de fogo, que começa a estar sempre presente nas 

festividades, com a grande função de indicar o lugar de realização da festa.  

 

2.5 Da iniciativa popular à mediação do poder público 

 

 

O São João de Estância a partir da década de 70 começa a ganhar destaque no São 

João de Sergipe e  a festa do fogo ganha espaço nos principais jornais.  Somente a partir de 

1974 encontramos nos jornais produzidos em Aracaju pequena menção dada às festas nas 

outras cidades do interior: em Propriá a festa era realizada com apresentações de quadrilhas 

juninas, bailes que duravam a noite toda, além das matinês que começavam às 16h, atividades 

realizadas em centros esportivos e associações, não havia fogos de artifício considerados 

perigosos, já que eram proibidos pela polícia. Os participantes soltavam apenas chuvinhas, 

estrelinhas e cobrinhas22; em São Cristóvão o destaque era dado aos clubes locais que 

preparavam as animadas festas de baile; enquanto que em Gararu a festa tinha destaque com 

                                                 
22 São fogos de artifício destinados para as crianças, pois não possuem poder explosivo e apenas produzem luz e 
brilho. 
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as apresentações de quadrilhas juninas e o casamento caipira com cortejo pelas principais ruas 

da cidade e apresentação musical de acordeonistas; em Lagarto, além dos bailes e festas de 

clubes, destacavam-se as comidas à base de milho como canjica, pamonha, mungunzá e o 

próprio milho assado; e Simão Dias recebia visitantes para as festas juninas familiares. 

Neste período os acidentes com os fogos de artifício tornaram-se mais frequentes e 

com graves consequências, não somente pelo risco que o material manipulado provoca, mas 

por diversos fatores: a não fiscalização, a fabricação irregular e o aumento da produção. 

Acredita-se que o fator de maior risco deva-se à fabricação irregular, pois os fogos eram 

confeccionados nas próprias residências dos fogueteiros, geralmente no espaço do quintal, 

local de acesso a todos os moradores da residência, desde crianças a idosos, vizinhos e 

visitantes; a casa também era importante local de armazenamento de todo o material, desde a 

taboca até a pólvora e passou de lar para se tornar local de trabalho e de festa; tem-se como 

exemplo a realização do pisa pólvora:  

Um acidente com fogos em Estância morrem dois 
Um S. João mais triste do que os outros anos em Estância. Ao menos para os 
familiares e amigos dos jovens Luiz Jorge de Menezes, 17 anos e Mário Silveira 
Pires 27 anos. Os dois faleceram vítimas de explosão ocorrida no último sábado em 
Estância quando juntamente com amigos, preparavam os buscapés para os festejos 
juninos. [...] No sábado em que ocorreu a explosão na garagem, completavam 
exatamente dois anos de uma outra explosão em Estância, resultante também do 
fabrico indiscriminado e não fiscalizado de fogos de auto teor explosivo. 
Uma bacia “guardada” embaixo de uma cama, contendo pólvora. Uma criança 
brincando com cobrinhas. Um saldo de quatro feridos também. Dois faleceram em 
conseqüência. [...] Uma Lei Municipal proíbe soltar fogos nas ruas principais da 
cidade. Uma nota do Secretário de Segurança proíbe soltar fogos de alto teor 
explosivo. Uma campanha de fiscalização e uso de fogos, toma conta de todo País. 
Estância tem uma tradição vasada por vítimas fatais. Um policiamento de seis 
homens. A maioria de suas casas, de construções antigas foram construídas no 
tempo em que a madeira era a base de seus suportes. Estância poderá arder em um 
incêndio. Tudo por causa de uma tradição (JORNAL DA CIDADE, 23 de junho de 
1972, p.01). 

 

Os incêndios eram muito frequentes e quando não provocavam a morte levavam quem 

estivesse no local ao hospital por queimaduras. Como os fogueteiros transformaram a própria 

casa no local de trabalho, eles também utilizaram o espaço para o armazenamento do material 

pronto para ser vendido, o que aumentava o risco de acidentes, pois qualquer fogo produzido 

próximo dos fogos já confeccionados e armazenados podia acender um artefato, que 

consequentemente levaria os outros a serem queimados. Outra questão que o noticiário suscita 

reflexão é o número de policiamento na cidade, o que nos faz perceber que a proibição ainda 

em vigor de soltar busca-pés na rua não era respeitada, pois a fiscalização não deveria ser feita 

pelo pouco efetivo de policiamento: 
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Incêndio em casa de fogos fere 7 em Estância 
Este município volta a ser palco de acidentes provocados por incêndios em casa que 
preparam fogos de artifícios, mantendo uma trágica tradição de muitos anos. Este 
ano, felizmente, não houve vítimas, mas pelo menos sete pessoas saíram feridas com 
queimaduras graves. [...] O garoto socava o cloreto com o que se prepara a pólvora, 
usando um pedaço de ferro. O atrito provocado foi então demasiado e as faíscas de 
fogo saídas iniciaram o incêndio. Bem próximo havia uma bacia de pólvora e um 
caixão contendo também explosivo. Assim o fogo tomou rapidamente o local. O 
fogo atingiu nada menos de 90 dúzias de buscapés, que em conseqüência 
explodiram e tornaram impraticável qualquer tentativa que se fizesse para apagar o 
incêndio [...] ( JORNAL DA CIDADE, 23 de junho de 1973, p.03). 

 

Como já mencionado, o aumento dos acidentes decorrem também do aumento da 

produção, justificado em 1973, quando a primeira página do Jornal da Cidade enfatizava as 

festividades juninas da cidade de Estância como os mais belos festejos que ocorrem no 

Estado. Por causa disto muitos moradores da cidade de Aracaju saíam de sua cidade para ir a 

Estância participar da festa. O que mais encantava os visitantes eram as guerras de busca-pé. 

Para participar da festa eles compravam os fogos que iriam ser queimados logo após as visitas 

às casas de conhecidos, parentes e amigos, acompanhado de comidas típicas à base de milho. 

Além dos busca-pés, na época existiam os aviões e os navios de fogo e ainda mantinham o 

costume de assisti-lo antes das batalhas. Uma nota de jornal enfatizava que quem não gostasse 

de fogos de artifício não deveria visitar a cidade no período junino, mas caso fosse era 

importante o visitante conhecer algumas dicas para evitar se queimar com o fogo: 

[...] Saiba como se livrar dos buscapés: não corra. Fique parado (a) e ele passa; se 
coincidir dele “encovar” perto de você, saia de fininho, porque a última etapa do 
buscapé é uma bomba (JORNAL DA CIDADE, 24 e 25 de junho de 1973, p. 01). 

 

Tão importante como aprender a técnica de soltar um fogo é saber se livrar dele. Não 

correr é a dica mais importante que o desconhecedor da brincadeira deve saber, pois o fogo 

procura o vento que é produzido com o movimento rápido dos pés. Tudo o que não se pode 

fazer é produzir o “vento”. Por isso, no momento em que o busca-pé está prestes a explodir, 

quem estiver perto dele deve se afastar devagar.  

Nesta época percebemos que as festividades da cidade de Estância eram realizadas 

durante todo o mês de junho e a sua principal atividade eram as guerras de busca-pés. Antes 

da festa do fogo a população festejava o São João em grupos familiares, em casa, com a 

degustação de comidas típicas e com as fogueiras e o milho assado.  Notam-se as festas 

realizadas pelos moradores, sem organização ou programação prévia, bem demarcadas em 

seus espaços “casa” e “rua” para as quais eram atribuídas atividades específicas. Em “casa” 
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havia a predominância de um ambiente familiar enquanto na “rua” a festa era regida pelas 

atividades lúdicas com os fogos de artifício. Para a festa do fogo ainda mantiveram o costume 

de organizar grupos para realizar a “disputa” entre moradores, visitantes, amigos, vizinhos, 

que se reuniam com seu grupo nas ruas para soltar busca-pés. Ao se encontrarem nas 

esquinas, ruas, becos ou praças, cada um de um lado, logo após a corrida de um barco ou 

avião de fogo começava a disputa. Primeiro vinha o silêncio, depois se ouvia um grito “fogo 

no beco que o beco está escuro” ou “solta seu mijão”, então, o que se via e ouvia pela frente 

eram os busca-pés, soltavam, fugiam e, escapavam ou até queimavam-se. Em algumas vezes 

havia a participação das batucadas ao som dos tamborins. 

 Em 1974 o Jornal da Cidade publica um artigo de Vieira Neto, que comenta sobre os 

festejos de São João em Aracaju e em Estância, alegando que estes não devem acabar. De 

acordo com o autor, na época dos festejos juninos a atenção converge para a cidade de 

Estância, considerado como o melhor São João do Brasil, fato que não acontecia com 

Aracaju, de acordo com Vieira Neto; pois para ele a cidade de Aracaju não poderia ser 

considerada uma grande cidade, em termos de estrutura, mas que por ser a capital de Sergipe, 

merecia devidas atenções, principalmente o apoio da EMSETUR – Empresa Sergipana de 

Turismo –, que até o momento mantinha o apoio apenas para a cidade de Estância. O autor 

cita o caso da Rua São João, em que os moradores tentam conservar a realização das festas 

juninas por conta própria e alega que os festejos juninos da Rua São João não deveriam 

morrer e sim ser incorporados no calendário Turístico de Sergipe. Vieira Neto continua o seu 

artigo descrevendo os festejos juninos de Estância: 

É lindo demais o São João na cidade banhada pelas águas mornas do rio, Piauitinga. 
Dá gosto a gente ver os “barcos” repletos de fogos a explodir por todos os lados, 
numa apoteose de luz e cor, aquecendo as noites frias de junho, as célebres disputas 
de “espadas” e os torneios de “busca-pé” com nego correndo, sem saber que é pior, 
quanto mais corre mais o “busca-pés” corre atrás e é um deus-nos-acuda, gente 
fechando porta par ao bicho não entrar, gritos que são um misto de medo e alegria, 
tudo muito misturado, tudo muito quente e muito gostoso, alegria ingênua, quase 
infantil, tão boas de ver numa época em que as coisas mais simples da vida são 
relegadas a um segundo plano em detrimento das manifestações mais puras do 
espírito, como esta que o povo de Estância insiste em cultivar, entra ano e sai ano 
(VIEIRA NETO, Jornal da Cidade, 07 de junho de 1974, p. 06). 

 

Em 1975 é publicado no caderno de opinião, sem assinatura, um pequeno artigo que 

pede às autoridades – órgãos públicos, secretarias de turismo, prefeituras e Estado – que 

fornecessem apoio às festividades juninas realizadas em Sergipe, consideradas como festa 

“tradicional nordestina”. Fato que começa a demonstrar uma preocupação na realização das 



69 

 

festas juninas do Estado e enfatiza como a atividade cultural deveria ser planejada, promovida 

e potencializada por políticas públicas voltadas a conservação e desenvolvimento da 

“tradição”: 

[...] Competiria aos órgãos públicos competente, no caso a empresa de turismo, 
quanto ao Estado e às prefeituras, quanto aos municípios em conjugação com o 
Estado pensarem uma maneira de contribuírem para o estímulo e o apoio à 
permanência de determinados folguedos juninos.   Afinal, essas festas de São João, 
são verdadeiras típicas do Nordeste, somente aqui são encontradas, constitui-se em 
um mundo totalmente diferente para as pessoas nascidas no sul do País, embora já se 
saiba da existência nos bairros de São Paulo e Rio de verdadeiras casas de “forrós” 
onde se mantém vivas as tradições nordestinas. E por que nos próprios Estados do 
Nordeste não se encontram grandes iniciativas neste sentido? (JORNAL DA 
CIDADE, Aracaju, 10 de junho de 1975, p. 05). 

 

Em 1975 o São João de Estância passou a possuir uma programação definida e 

contava com a organização da prefeitura da cidade e o apoio da EMSETUR e da fábrica 

Amido de Glicose. Neste ano outros elementos estavam presentes na festa, como o Festival da 

Música Popular Nordestina e o concurso do Melhor Fogo e Melhor Barco, concurso 

ativamente presente e prestigiado nas atuais festas. Concomitante com as novas atividades 

estavam a Salva Junina, a Bandeira de São João, as Batucadas, o Baile da Chita, a fogueira, as 

comidas típicas e os famosos fogos de artifício, promovendo desta forma a integração de 

antigos e novos elementos da festa.   

Neste mesmo ano, 1975, os festejos juninos realizados em Estância já tinham ganhado 

conhecimento em nível nacional, sendo objeto de reportagens. O programa “Fantástico” da 

Rede Globo e a TV Cultura foram à cidade para filmar as guerras de espada. A cidade 

começava a atrair pessoas de dentro e de fora do Estado em busca do São João animado com a 

festa do fogo. Ou seja, começava a despertar interesse no campo do turismo. A partir daquele 

ano, o Secretário de Segurança Pública de Sergipe, com o apoio do deputado Leopoldo Souza, 

liberou que se soltassem fogos de artifício nas ruas, alegando que se tratava de uma tradição 

do povo estanciano: 

O deputado Leopoldo Souza falou sobre os festejos juninos de Estância, onde 
domingo último teve lugar um concurso visando premiar aquele que apresentasse a 
maior raiz de mandioca, saindo vencedora uma lavradora da cidade de Arauá. Disse 
que o concurso “Rainha do Amido” foi assim denominado a Amido Glicose. 
Revelou que o Secretário de Segurança Pública, entendendo as tradições do seu 
município, liberou o uso de fogos de artifício em Estância. “O povo de Estância 
gosta do São João, assim como o carioca gosta do carnaval. Devemos então respeitar 
as tradições populares”, afirmou. Continuando o sr. Leopoldo Souza disse que a 
Rede Globo estará hoje em Estância filmando a guerra de buscapés para o programa 
“Fantástico”. Já esteve naquele município uma equipe da TV Cultura de São Paulo 
filmando os festejos juninos. Encerrou convidando todos os deputados, a imprensa e 
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o povo em geral para irem em Estância ver de perto os festejos juninos (JORNAL 
DA CIDADE, Aracaju, 24 e 25 de junho de 1975, p.10). 

 

Em 1977 ocorre uma descentralização dos festejos juninos de Sergipe. A cidade de 

Estância passa a dividir o noticiário das festas com outros dois municípios: Aracaju, com as 

festividades realizadas na Rua São João e Capela, com a Festa do Mastro. Neste momento as 

três cidades recebem o apoio da EMSETUR que passa a organizar e divulgar as 

programações. A partir dessa iniciativa da EMSETUR, o São João em Sergipe começa a ser 

reconhecido oficialmente como potencialidade cultural. Este é o começo de uma nova etapa 

da festa que passa por um processo de reconfiguração a partir de políticas públicas, processo 

complexo de interesse político, econômico e turístico. 

Diante do investimento da Empresa de Turismo de Sergipe no São João do Estado, o 

caderno de opinião do Jornal da Cidade, no mesmo ano, publica um artigo com um tom de 

saudosismo do São João do passado. A preocupação do artigo é comentar sobre a função da 

empresa de turismo, que, a seu ver, deveria atrair turistas para o Estado e não se preocupar 

apenas com a programação e organização da festa, fato que caberia a órgãos ligados à cultura. 

Sobre a questão dos fogos, percebemos uma contradição, ao mesmo tempo em que fala com 

saudades dos tempos do São João passado, lembra que a prática de soltar fogos não deveria 

ser mantida pelo fato de viver os tempos de uma cidade em face do processo de urbanização: 

[...] As tradições que acompanham esses festejos já estão bastante arraigadas e 
conhecidas das comunidades, mesma das áreas mais urbanizadas, desta região. E 
embora tais tradições encontram-se hoje modificadas e muitas vezes violentadas, 
pelo meio atual, os festejos juninos, de uma forma ou de outra, ainda são 
comemorados com muita ênfase em todos os Estados nordestinos. 
Em Sergipe, esses festejos vão tomando também algumas conotações diferentes e os 
saudosistas vivem a reclamar e a recordar dos “bons tempos”. 
Mas é sempre bom recordar o passado, naquilo que ele apresentou de lírico e de 
sentimento, o que se deseja aqui é apenas fixar a permanência desses costumes de 
festejos dos santos juninos e algumas considerações ao redor desse fato. 
Sem esquecer que a chamada empresa de turismo todos os anos promove arremedos 
de iniciativas aparentemente visando preservar e estimular tais costumes populares, 
não se compreende, no entanto, por mais boa vontade que vá nisso tudo, que ela se 
volta para organização da festas dirigidas pela própria sua propaganda para os 
próprios sergipanos, ao em vez de se preocupara em trazer gente de fora, para gastar 
dinheiro aqui. Que é como se compreende turismo, em termo simples (JORNAL DA 
CIDADE, Aracaju, 10 de junho de 1977, p. 03). 

 

Os artigos e noticiários sobre as festas juninas passam a ser mais frequentes. Há uma 

maior preocupação em comentar sobre a história do São João, bem como a história dos 

festejos juninos nas cidades. Em Aracaju, uma nota no Jornal da Cidade, em 1977, lembrou 
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que antes mesmo da Rua São João, a Rua Vitória era o principal local de festa, com o tríduo23 

dedicado a São João, mastros, folguedos e fogos de artifício como espadas e busca-pés. Com 

a diminuição das festas realizadas na Rua da Vitória, a Rua São João passa a assumir o seu 

lugar de principal espaço para festejar São João em Aracaju, sendo com o tempo suas 

festividades promovidas e oficializadas, tendo como destaque a troca do mastro, as 

apresentações musicais, os fogos de artifício e a apresentação de grupos folclóricos: 

São João da Rua Vitória para Santo Antônio 
Na antigamente denominada Rua Vitória, nome que é conservado ciosamente pelos 
mais velhos, a comissão dos festejos de São João está distribuindo para a festa e 
solenidade do Tríduo, na capela localizada hoje na avenida Carlos Burlamaqui, 430. 
[...] Em outros tempos o São João da rua de Vitória era o mais famoso de Aracaju, 
colocando em segundo plano, inclusive, os festejos e fogueiras e queima da fogos da 
Rua São João e outras do bairro Santo Antônio. Batalhas de busca-pés, lutas de 
“espadas”, bombas estrondosas, fogueiras, e mastros de árvore em todas as portas, 
danças e folguedos em muitas casas, dominavam a rua. Com o tempo, os festejos 
foram diminuindo e se concentraram mais na denominada rua São João, que hoje 
tem sua festa oficializada e promovida (JORNAL DA CIDADE, 22 de junho de 
1977, p. 01). 

 

Enquanto isto a cidade de Capela passa a ser promovida principalmente pela Festa do 

Mastro, comemoração dedicada a São Pedro. Entre a sua programação incluíam as atividades 

como a busca do mastro realizada com o percurso dos participantes nas ruas da cidade ao som 

da zabumba, o casamento da viúva com cavalgada, a batalha de busca-pé, a queda do mastro e 

o baile no arraial: 

Festa do Mastro em Capela 
Tendo como destaque a Festa do Mastro, uma tradição de trinta e seis anos, serão 
realizados durante todo o dia de hoje, na cidade de Capela, as comemorações 
dedicadas a São Pedro encerrando a programação oficial dos Festejos Juninos de 
Sergipe. 
A festa será iniciada as 8hs. com a tradicional Busca do Mastro, percorrendo as ruas 
da cidade, com o povo dançando ao som da zabumba, sendo realizado as 16hs. o 
casamento da viúva, acompanhado de animais de montaria. As 20hs00. haverá a 
Batalha de busca-pé e a queda do mastro e finalizando, as 22hs, baile no arraial 
(JORNAL DA CIDADE, 29 de junho de 1977, p.07). 

 

Nos anos 70 as festividades de Estância ganham repercussão em nível estadual e 

nacional por influência de diversas iniciativas: o incentivo da EMSETUR na promoção da 

festa; a criação de uma programação e divulgação desta nos jornais distribuídos no Estado; o 

recebimento de turistas aracajuanos na cidade e o aumento da produção de fogos, valorizando 

e promovendo a festa do fogo. Por outro lado, a festa também passa por um processo de 

                                                 
23 O tríduo de São João refere-se ao ciclo de rezas realizadas durante três dias, seguindo o modelo das novenas, 
realizadas durante um período maior, nove dias. 
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descentralização, deixa de ser a única a ser divulgada nos jornais aracajuanos para dividir o 

espaço com duas outras cidades: Aracaju e Capela. As notícias ganham uma maior dinâmica, 

passam a comentar sobre outras festas, discutir sobre a origem do São João e divulgar a 

programação e as diferentes atividades oferecidas pelos três municípios. Ainda sobre os anos 

70, nota-se a presença do busca-pé em todas as festas promovidas pela EMSETUR; as várias 

atividades distintas fazem com que percebamos a importância da presença do fogo no período 

das festas de São João do Estado. 

 

2.6 O destaque da Rua São João e os turistas na Estância 

  

 

Enquanto os festejos juninos de Estância ganharam destaque na década de 70 do 

século XX no cenário das festividades juninas do Estado, na década de 80 é a cidade de 

Aracaju que aparece com maior visibilidade nos noticiários dos jornais locais, com a 

divulgação de sua programação, realização de festas e atrações. Mas a cidade de Estância não 

perde o seu prestígio com o surgimento de novos lócus de realização dos festejos, pois chega 

a receber mais de seis mil turistas para participar do São João, não somente do Estado, mas de 

vários lugares do Brasil.  

No período dos anos 80 a cidade de Estância ganha um importante elemento das 

festividades juninas: a Quadrilha Pé-Duro. Seu surgimento provém da iniciativa de um grupo 

de professores do Colégio Estanciano; a ideia era promover entre seus alunos uma quadrilha 

para encerrar o primeiro semestre letivo de 1983 (SANTOS, J., 2002). A quadrilha Pé-Duro 

continua ainda hoje ativa e preenche o quadro composto por cinco quadrilhas existentes no 

município: Acende a Fogueira; Forró Taquari; Pé-Duro; Todos em Asa Branca; Arreio de 

Ouro.  

As primeiras quadrilhas juninas de destaque surgiram na cidade se Aracaju, a partir de 

1949, sob a influência da quadrilha criada pelos moradores que organizavam as festividades 

juninas da Rua São João, localizada no bairro Santo Antônio, nomeada Quadrilha São João de 

Deus (SILVA, P., 2007). De acordo com as memórias de José da Cruz (1994), sobre o São 

João em Aracaju no início do século XX, as primeiras quadrilhas juninas da cidade eram 

dançadas nos elegantes bailes privados, organizados em casas aristocráticas e seguiam o ritmo 

das orquestras ou o som dos pianos. E em Natal – capital do RN – a pesquisa sobre o São 
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João da cidade, realizado pela antropóloga Luciana Chianca (2006), aponta que o surgimento 

das primeiras quadrilhas aconteceu na década de 40, dançadas em festas e clubes privados. 

Somente a partir da década de 50, de acordo com a autora, é que as quadrilhas começaram a 

se tornar atrações populares, enraizadas nos bairros através de organização e ensaios feitos 

pela comunidade formada de grupos de jovens, amigos, vizinhos e familiares com o objetivo 

de fazer apresentações públicas e disputar concursos integrados ao ciclo dos festejos juninos.  

Ao retornar à questão do destaque das festividades juninas de Aracaju na década de 

80, observa-se a grande visibilidade atingida pelas festas realizadas na Rua São João. 

Observar a história dos festejos juninos permite compreender o porquê desse destaque. Foi 

nos anos 80 que, pela iniciativa de seus moradores e organizadores, a festa alcançou muitas 

conquistas, como a fundação do Centro Social e Cultural São João de Deus em 1980; criação 

do estatuto do Centro Social em 1983; a construção da sede do Centro Social em 1985; e a 

construção do forródromo em 1985, denominado posteriormente de quadrilhódromo pela 

comunidade local, referência das quadrilhas juninas, uma das principais atividades da festa 

(ALENCAR, 1990; SILVA, P., 2007). O crescimento e visibilidade da festa é o resultado de 

investimentos de políticas públicas de incentivo à cultura e promoção de turismo. A tarefa de 

realização da festa, antes realizada pela iniciativa popular, passa a ser feita pela prefeitura da 

cidade. Logo há a permissão e a utilização do espaço festivo para o aproveitamento político. 

Os prefeitos começam a aparecer nas festas, tanto para participar quanto para inaugurá-las, o 

que permite uma maior proximidade com a população: 

O Prefeito Heráclito Rollemberg abre hoje às 20 horas, oficialmente, os festejos 
juninos da tradicional rua São João, no bairro Santo Antonio. Antes, porém, será 
celebrada no palanque oficial, uma missa campal em ação de graça por todos os 
moradores daquele logradouro e adjacências. A programação elaborada pela 
prefeitura de Aracaju, apesar de ser aberta oficialmente hoje, já vem sendo 
desenvolvida há alguns dias com muita animação graças ao trabalho que contou com 
o apoio dos próprios moradores da Rua São João [...] (JORNAL DA CIDADE, 23 
de junho de 1981, p.01).   

 

A cidade de Aracaju nos anos 80 passa a ser palco de inúmeros acidentes, explosões e 

incêndios, provocados pelos fogos de artifício, um dos principais elementos da festa, assim 

como na cidade de Estância. Geralmente estes episódios ocorrem nas casas clandestinas de 

fabricação ou vendas destes artefatos. Por isso algumas iniciativas são tomadas: a 

determinação de portarias proíbem a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, a 

fabricação e a solta de balões, devido ao perigo de incêndio e a compra de fogos de poder 

explosivo (como bombas e busca-pés por menores de idade): 
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Explosão mata 1 e fere 2 em depósito de fogos 
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas na madrugada de 
ontem quando um depósito clandestino de fogos de artifício explodiu na residência 
953, da Rua Espírito Santo, Bairro Siqueira Campo (JORNAL DA CIDADE, 05 de 
maio de 1987, p. 01). 

  

Não somente em Aracaju os acidentes são frequentes, pois na cidade de Estância este 

índice passa a ser mais elevado. Em 1988 somente em três dias de festa cerca de noventa 

cirurgias foram realizadas devido às queimaduras provocadas pelos fogos de artifício. Mais da 

metade dos atendidos no Hospital João Alves Filho, localizado em Aracaju, vieram de 

Estância. Da mesma forma que os fogos trazem encantamento e beleza, aumento de recursos e 

turistas para as cidades, seu grande poder destruidor também é evidenciado, causando dor e 

sofrimento:   

 

O Hospital João Alves Filho fez nos últimos 3 dias, cerca de 90 cirurgias em pessoas 
queimadas por fogos de artifício, que tiveram dedos e mãos amputadas devido a 
potência das bombas que são utilizadas por ocasião das festas juninas. Segundo o 
médico plantonista da Unidade de Tratamento de Queimados, José Adervel Aragão, 
o recorde de entrada de queimados no pronto socorro se deu na véspera do São João, 
ponto culminante dos festejos. 
Somente de Estância, local em que a guerra de busca-pé faz parte da tradição local e 
é apreciada através das emissoras de televisão por telespectadores de todo país, 68 
pessoas foram submetidas a cirurgia na véspera de São João. Outras 22 foram 
trazidas dos mais diversos bairros da capital sergipana, particularmente do Santo 
Antônio, onde há uma grande concentração de fogueteiros (JORNAL DA CIDADE, 
27 de junho de 1988, p. 03). 

 

A grande quantidade de vítimas de fogos durante o período junino é o resultado do 

investimento dado às festas. Em 1987, somente em Estância, foram confeccionados cerca 

duas mil dúzias de busca-pés, ou seja, são em média 24 mil busca-pés (sem contar com as 

espadas e os barcos de fogo). Com a grande repercussão dos festejos juninos de Estância, 

proporcionado principalmente pela festa do fogo, a partir do final dos anos 80, ele passa a ser 

organizado, promovido e financiado pela prefeitura da cidade, que destina à festa muitos 

recursos financeiros:  

Já começaram as comemorações do São João da cidade de Estância, onde a festa 
junina é uma das maiores manifestações culturais do povo. Duas mil dúzias de 
buscapés e centenas de barcos de fogo foram confeccionados, para oferecer os mais 
de dez mil visitantes que estão sendo esperados, ao maior espetáculo pirotécnico já 
visto. [...] 
A festa maior de Estância começou com uma salva de fogos e o hasteamento da 
bandeira de São João à zero hora do primeiro dia de junho. De lá para cá uma 
extensa programação tem sido levada a efeito com a apresentação de violeiros 
repentistas, sanfoneiros, danças típicas, corridas de jegue, concurso de quadrilha, 
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desfile de grupos folclóricos, tudo isso ao ritmo do xaxado ou do baião, sem faltar a 
tradicional queima de buscapés e as corridas de barco de fogo. 
O Departamento Municipal de Esporte, Lazer e Turismo é o responsável para 
organização da festa. A prefeitura gastou cerca de Cz$ 2 milhões em preparativos, 
subvenções e prêmios para os concursos dos quais participam todas as pessoas do 
lugar (JORNAL DA CIDADE, 22 de junho de 1987, p 03).  

 

Mesmo com a divisão nos jornais impressos nos noticiários com as cidades de Aracaju 

e Capela, os festejos juninos de Estância continuam no auge. Chegaram a receber em 1989 

mais de três mil turistas (e somente em seu primeiro dia de realização). O prefeito em 

exercício no momento, Valter Cardoso, anuncia sua preocupação com a superlotação, pois a 

rede de hotelaria estava totalmente ocupada, cuja capacidade correspondente era de três mil 

pessoas. Para o prefeito, a maioria dos turistas vem da Bahia, principalmente porque a 

prefeitura investiu na divulgação da festa na Feira Sergipana de Turismo, realizada no 

Shopping Iguatemi em Salvador; fato que repetiu o ano de 1988, quando a cidade recebeu 

durante todo o São João mais de seis mil turistas, vindos de diferentes Estados; Bahia, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Pernambuco: 

Seis mil e seiscentos e doze turistas visitaram, este ano, o município de Estância, a 
67 quilômetros de Aracaju, onde se brincou o melhor São João do Brasil. Informou 
ontem o gerente de planejamento da Empresa Sergipana de Turismo (EMSETUR), 
Nira Ribeiros Krempser, assinalando que no ano passado visitaram Estância, durante 
os festejos juninos 3.395 turistas. Os Estados da Bahia, São Paulo, Alagoas, 
Pernambuco e Rio de Janeiro foram os cinco que mais mandaram turistas para 
Sergipe atraídos pela festa junina de Estância (JORNAL DA CIDADE, 01 de julho 
de 1988, p. 07). 

 

Surgiram no São João de Estância, ainda na década de 80, novas batucadas, associadas 

agora não mais a fogueteiros nem à fabricação de fogos de artifício, sendo criadas como 

grupos folclóricos voltados para as apresentações públicas. Este novo modelo de batucada é o 

que conhecemos e o que existe atualmente nas festas juninas; elas não realizam mais o ritual 

do pisa pólvora nem estão presentes na retirada do bambu. O interesse do surgimento desse 

novo grupo, de acordo com Josefa Antomíria Santos (2008), estava ligado ao período de 

grande visibilidade da festa, destacada nos anos 80 e 90, com políticas públicas voltadas ao 

turismo. De acordo com a descrição de Josefa Claudete dos Santos (2002) este grupo de 

batucadas era formado pela média de 100 figurantes, homens e mulheres que usam chapéus de 

palha e tamancos; é o som produzido pelos tamancos o demarcador da música feita por 

instrumentos de percussão e cantos (SANTOS, J. C., 2002).  
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As batucadas passam a atender nova função. Já não são mais integrantes do ritual do 

pisa pólvora, que aliás, hoje já não existe. Por causa do processo de modernização da festa 

esta etapa de fabricação dos fogos realizadas pelos fogueteiros não permite mais a 

participação de outras pessoas, principalmente crianças, por causa da fabricação do material 

explosivo. Assim, as batucadas passam a ser parte integrante da programação da cidade, 

apresentando-se também em outras localidades, como cidades e Estados diferentes, de forma 

a buscar representar a festa junina estanciana. Hoje as batucadas ensaiam e criam novos 

figurinos, são formadas por homens, mulheres ou crianças e continuam seguindo o ritmo da 

zabumba ao tocar o samba de coco. Os grupos não possuem fins lucrativos, sendo 

considerados como entidades culturais e recebem apoio da prefeitura. Em 2006 é fundada a 

Associação Estanciana de Batucada e Cultura Juninas, fator que contribui na organização e 

promoção dos grupos (SANTOS, J. A., 2008). 

O São João de Estância não passa a ser somente uma festa de grande divertimento e 

lazer para quem participa, mas uma manifestação que é aproveitada por diversos setores 

financeiros, culturais, turísticos e políticos. Com tanta visibilidade, organização e 

financiamento da festa, quem também passa a notar as suas potencialidades são os estudiosos. 

Além do lazer e dos diversos outros aproveitamentos, a festa propicia reflexões ao 

pensamento intelectual sobre a cultura popular. Em Sergipe, começam a ser promovidos 

eventos neste sentido, desenvolvidos para a divulgação de resultados de pesquisas e estudos 

sobre origens, mudanças e influências do São João. A Jornada de Estudos, realizada em 1988 

em Sergipe, é um dos primeiros passos dados pelo campo intelectual, influenciado 

principalmente pela perspectiva folclorista: 

Ciclo Junino motiva Jornada de Estudos 
A preocupação com as discussões sobre o Ciclo Junino e suas transformações levou 
a Secretária de Estado da Cultura a realizar uma Jornada de Estudos com um dos 
quatro principais níveis da programação junina deste ano. A Jornada de Estudos 
acontecerá no Centro de Criatividade, de 19 a 22, e reunirá pesquisadores de todo o 
Nordeste que virão a Aracaju através da Fundação Joaquim Nabuco, do Recife, e do 
Instituto Nacional do Folclore, do Rio de Janeiro. Segundo a secretária Aglaé Fontes 
de Alencar, a Jornada pretende reunir professores, estudantes e a comunidade, além 
dos pesquisadores para tentar explicar a origem e o desenvolvimento do Ciclo 
Junino e como ele é condutor dessa cultura (JORNAL DA CIDADE, 19 a 20 de 
junho de 1988, p. 03). 

 

O São João em Sergipe, nos anos 80, sofre muitas mudanças, uma das principais é a 

diminuição das manifestações populares no planejamento, organização e execução da festa, 

sendo responsabilidade de empresas de turismo e prefeituras. As festas passam a ser 
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realizadas não somente para divertimento local, nem apenas para a celebração dos Santos 

Juninos, mas visando o turismo, em prol do discurso de um desenvolvimento econômico e 

cultural das cidades e do Estado, o que abre a possibilidade de uma maior visibilidade 

política; a festa passa ser um grande palco de busca de prestígio e poder. 

 

2.7 A festa do forródromo 

 

 

Estância – os festejos juninos desta cidade foram abertos ontem e serão os mais 
longos de todo o Estado de Sergipe porque só terminam no dia 10 de julho quando 
haverá um arrastão por toda a sede do município e povoados reunindo sanfoneiros 
da região do Pisa Pólvora e a noite um show com Genival Lacerda. O prefeito 
Walter Cardoso reconhece que o momento é de dificuldade financeira para todos os 
municípios, mas quando se trata de manter a tradição de um povo todo o esforço 
ainda é pouco por isso não medirá sacrifício para que Estância continue ostentando 
a condição de promotora do melhor São João do Estado de Sergipe e um dos 
melhores do Brasil. O prefeito chega a dizer que, se hoje outros municípios estão 
promovendo os festejos juninos a nível de competição, tudo isso se deve a Estância 
que segurou a tradição, fazendo o ‘vírus’ dos festejos mais tradicionais do Nordeste 
brasileiro contaminaram outras comunidades. Areia Branca, Laranjeira, Capela e 
Aracaju são os municípios que querem derrubar a hegemonia estanciana, mas para 
o prefeito Cardoso e o próprio povo de Estância, será preciso muita luta e 
criatividade para que o objetivo seja alcançado (JORNAL DA CIDADE, 01 de 
junho de 1991, p. 06). 

 

Nos anos 90 diversos municípios começam a investir em suas festas de São João. Este 

momento marca o crescimento e visibilidade das festividades do Estado, anunciado em forma 

de slogan, nos jornais: “Sergipe é o país do forró”. Por causa do aumento do número de 

turistas nas diversas cidades sergipanas, os municípios e o governo estadual começam a 

investir e a mudar estruturalmente as festas. São construídos e inaugurados neste período os 

forródromos; espaços destinados para a realização das festas voltadas para os shows musicais. 

O segundo forródromo24 a ser construído no Estado de Sergipe é o da Cidade de Areia 

Branca, cuja infraestrutura enfatizava a realização de grandes festas com a valorização das 

atrações musicais que passam a atrair cada vez mais multidões: 

Areia Branca – a 28 quilômetros da capital deverá se transformar no principal centro 
dos festejos juninos em todo o Nordeste, co a inauguração, na próxima sexta-feira – 
dia 19 -, do maior forródromo do Brasil. Oficialmente denominado Centro Cultural 
Governador João Alves Filho, a infra-estrutura da obra se compõem, por enquanto, 
de um setor administrativo, um posto de atendimento médico, duas quadras 

                                                 
24 Conforme dito anteriormente, o primeiro forródromo construído em Sergipe foi na Rua de São João, em 
Aracaju, na década de 80, embora a população o considere como quadrilhódromo devido à frequente 
apresentação de quadrilhas juninas.  
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polivalentes e 80 sanitários, o projeto a ser desenvolvido nos próximos anos, prevê a 
construção de salas de aulas, oficinas de artesanato e vestuários, todos planejados de 
forma a ter uso múltiplo, como, por exemplo, o de restaurantes, lanchonetes e 
camarotes, na época dos festejos juninos (Jornal da Cidade, 13 de junho de 1992, p. 
05). 

 

A festa de Areia Branca começa a ganhar destaque no cenário dos festejos juninos de 

Sergipe, promovida como a festa da tranquilidade, segurança e alegria, principalmente pela 

ausência de fogos de artifício na festa (ARAÚJO, 2009). De acordo com Liana Araújo (2009), 

este modelo é o resultado de incentivos políticos em busca do desenvolvimento econômico e 

turístico da cidade, iniciado em 1982 com o prefeito José Franco.  

Somente em 1994 é inaugurado o forródromo de Estância, que traz traços de 

modernidade no modelo de realização da festa e desperta conflitos com a determinação de 

espaço específico para a sua realização. Mesmo com este novo modelo que valoriza os shows 

musicais, em Estância, a festa do fogo continua com muito prestígio. Para alguns 

pesquisadores este foi o grande marco diferenciador, instaurando o São João Moderno diante 

do São João “tradicional”:  

Construídos pelo governo do Estado, o matadouro e o Forródromo de Estância 
foram inaugurados quinta-feira passada pelo governados João Alves Filho com a 
presença do senador Albano Franco. [...] ‘O Forródromo é a prova do investimento 
do Governo do estado na preservação das manifestações culturais do nosso povo’. 
Ressaltou o deputado Carlos Magno. 
Por unanimidade, a Câmara de Vereadores de Estância decidiu dar o nome do 
governador João Alves Filho ao Forródromo. ‘Este é um espaço para ser utilizado o 
ano inteiro e não somente no São João’, salientou o governador muito aplaudido 
pela multidão que lotou a praça de shows do Forródromo, que possui quadra para 
buscapés, arquibancadas, área para quadrilhas e espaço para lazer, diversão e 
alimentação (JORNAL DA CIDADE, 26 de junho de 1994, p. 05).  

 

Estudiosos como Verlane Santos (1999) e Salvador (2002), conforme anunciado na 

introdução, apontam a construção do forródromo de Estância como o demarcador da mudança 

de realização da festa tradicional para a festa moderna. Assim, para essas autoras, o fato 

assinala a descaracterização das atividades tipicamente juninas, que sofre um processo de 

institucionalização dos festejos, pela prefeitura, com o apoio do Estado. Mas não podemos 

esquecer que a festa muda e se renova; ela projeta simbolicamente as representações de 

mundo do grupo que a produz. Assim, sua longa permanência, a festa é o resultado de uma 

dinâmica que a faz manter-se ao longo do tempo (VOVELLE, 2004).   

Este modelo de festa, realizado em um espaço denominado forródromo, corresponde à 

influência sofrida pelas festas realizadas em outras cidades nordestinas. A cidade de Campina 
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Grande é um exemplo, pois, de acordo com Elizabeth Andrade Lima (2008), em 1986 foi 

inaugurado um espaço especificamente para a realização das festas de São João – o Parque do 

Povo. Este espaço foi construído no centro da cidade, com uma área de 27 mil metros 

quadrados, e posteriormente ampliado para 42 mil metros quadrados. No centro deste espaço 

foi erguida uma estrutura em forma de pirâmide, denominado de forródromo, local destinado 

às apresentações musicais que possuíam um espaço para que o público assistisse e dançasse.  

A partir de 1997 o São João em Sergipe passa a ser realizado em quase todos os seus 

municípios. Cada um passa a enfatizar atividades, que se tornam diferenciais, demonstradas 

em suas programações. Evidencia-se a maior divulgação dos shows musicais, entendidos 

como maiores atrativos:  

Sergipe é mesmo o país do forró. O menor Estado da Federação tem mesmo a 
peculiaridade de se dedicar inteiro à maior festa popular nordestina. Enquanto os 
outros estados destacam um ou dois municípios que podem ser incluídos no circuito 
do forró, em Sergipe o festejo junino é lembrado nos 75 municípios. E a cada ano 
outras cidades do interior se integram ao grupo das que realizam a melhor festa. Ao 
grupo de Aracaju, Estância, Areia Branca, Cristinápolis, Capela e Muribeca, agora 
somando Nossa Senhora do Socorro, Itaporanga D’Ajuda, Itabaiana e Poço Verde. E 
o melhor: são trinta dias de muito forró, com apresentações de grupos folclóricos, 
trios de forró, bailes caipiras e desfile de belíssimas quadrilhas que atravessam o 
mês participando de disputadíssimos concursos (JORNAL DA CIDADE, 16 de 
junho de 1997, p. 19). 

 

Ao comentar sobre o São João em Sergipe, Vanessa Garcez (2009) afirma que “do 

início dos anos 80 até a metade dos anos 90, o circuito de atividades e manifestações culturais 

referentes ao ciclo junino sergipano concentravam-se no interior do Estado, destacando-se os 

municípios de Estância, Areia Branca e Capela” (p. 18). De fato as festas de São João dessas 

três cidades tiveram grande destaque e repercussão neste período. Porém não se pode 

esquecer que o São João de Estância foi o precursor do investimento nas festas, com 

incentivos públicos e privados, visando atrair turistas já a partir da década de 70. Além disso, 

na cidade de Aracaju, somente a partir dos anos 80 há destaque para a realização das 

festividades juninas, com a Rua São João dividindo espaço com as cidades de Estância e 

Capela. O São João de Sergipe, nos anos 90, passa a ser realizado com maior fervor na cidade 

de Areia Branca, que divide o lugar de melhor festejo com as cidades de Estância, Capela e 

Aracaju, além de outros municípios.  

Importante lembrar que esses períodos não demarcam o surgimento das festas nestas 

cidades; apenas indicam o momento em que estas se desenvolveram e começaram a adotar 

uma política de incentivos culturais. Por exemplo, em Aracaju, já em 1910, se realizavam 
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comemorações do São João com novenas e procissões na Rua São João (SILVA, P., 2007).  

De Acordo com Liana Araújo (2009), o São João de Estância já era celebrado nas primeiras 

décadas do século XX, com o Batalhão 1º de São João.  

No ano de 1997 o Forrócaju começa a ganhar grande público durante os festejos 

juninos. Trata-se de um “grande evento espetacular e massivo que acontece no complexo 

arquitetônico dos mercados municipais Antônio Franco, Albano Franco e Thales Ferraz, 

localizados no centro Histórico de Aracaju” (GARCEZ, 2009, p. 12). Apesar de ter surgido 

em 1991 e ter a sua lei de criação (nº. 2.030) sancionada em setembro de 1993, de acordo com 

Garcez (2009) a festa não teve muito sucesso até 1997, devido à realização das festas nas 

cidades do interior do Estado, que atraíam grandes públicos. Mas a partir de 1997, com a 

gestão de João Augusto Gama na Prefeitura de Aracaju, a festa ganha uma maior preocupação 

com planejamento e operacionalização, com a inclusão de grandes shows musicais com 

bandas e cantores (GARCEZ, 2009). 

Apesar de o Forrócaju começar a ganhar visibilidade nas festas realizadas no Estado, 

as festividades da Rua São João permaneceram e continuaram atraindo público para a festa 

até o ano de 2006. A partir deste ano até o presente momento a Rua São João teve 

dificuldades de planejamento e realização de sua festa por problemas internos, ligados à 

administração do Centro Cultural e Social São João de Deus e aos conflitos gerados entre a 

festa e alguns de seus moradores, que passaram a reivindicar o seu fim (SILVA, P., 2007). 

Mesmo o seu centenário, ocorrido em 2010, não teve apoio nem iniciativa tanto de órgãos 

públicos como privados, recebendo apenas uma comemoração interna que não deixou passar 

em branco a data. 

Em 1999 o São João de Estância realiza pela primeira vez a Feira de Cultura e Arte, 

organizada pela Secretaria Municipal de Educação com o apoio das escolas da rede estadual 

da cidade. Na feira ocorreram apresentações folclóricas e shows com trios pé de serra, 

realizado na Praça Barão do Rio Branco. Com o tempo, a feira se transforma em festa, dando 

origem ao Arraial Novo Tempo, que em 2009 passa a ser denominado de Arraial do 

Progresso, hoje um dos principais locais de realização de festa, onde ficam destinadas as 

apresentações de trios, grupos folclóricos, quadrilhas e a construção de um arraial a partir de 

uma cidade cenográfica no estilo “cidade interiorana”. 

De acordo com Chianca (1983) “os arraiais são espaços públicos construídos e 

organizados por uma coletividade para fazer e escolher a festa junina” (p. 64). Os arraiais 
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proporcionam uma diferenciação no espaço através de uma ocupação organizada que procura 

fazer a representação de um ambiente para a festa.  No caso do Arraial do Progresso, foi 

encontrado em seu cenário a representação de uma cidade cenográfica, modelo adotado já em 

1995 na cidade de Campina Grande. Informa-nos Elizabeth Lima (2008) que a Cidade 

Cenográfica montada para o São João de Campina Grande tinha como objetivo enfatizar os 

discursos de seus promotores; proporcionar aos festeiros a oportunidade de reviverem o 

passado da cidade, transmitindo aos jovens um pouco da história da festa.  

Em 2005 o São João de Estância foi divulgado como a “capital brasileira do barco de 

fogo”. Neste momento fazia-se importante divulgar a festa de forma a procurar um fator 

diferencial entre as outras cidades. Assim, o barco de fogo começa a ser o ícone 

representativo dos festejos, estando presente nos panfletos e cartazes de divulgação da festas e 

na ornamentação.  

Em 2009 um novo elemento é integrado ao São João de Estância: os blocos juninos. 

Ao todo a festa possui três blocos: Capim Tá Mole, Acunhada e Xamego de Menina.  Estes 

blocos juninos são realizados com arrastões que percorrem as ruas da cidade ao som e ao 

comando de um trio elétrico, que traz bandas que tocam o forró elétrico, seguindo o modelo 

dos trios elétricos utilizados no Carnaval da Bahia. Hoje são eles os responsáveis por atrair 

multidões para a festa, bem mais do que os shows realizados no forródromo da cidade. Para 

participar desses blocos deve-se comprar abadás, roupas específicas para festa, que identifica 

o participante, modelo também copiado do carnaval realizado principalmente na cidade de 

Salvador/BA. Esses trios e bandas também estão presentes no Carnaval, a exemplo do Bloco 

Chamego de Menina, integrante oficial do Pré-Caju – prévia carnavalesca realizada na cidade 

de Aracaju, que segue o estilo do Carnaval da Bahia. A esse respeito Selma Barreto comenta: 

Aí começaram a vir os shows. Tudo quanto foi artista para ganhar dinheiro, não vai 
ficar só no Rio e São Paulo. Começa a notar que tem outros públicos, outras casas, 
outros Estados e outras cidades. A mídia está aí para mostrar, que é a televisão: forró 
de não sei o que, Cavaleiros do Forró, Calcinha Preta, tal, além dos tradicionais. 
Banda é banda. Vem com uma força muito grande. É uma avalanche que foi paralelo 
aos trios. Eles nada mais são, quando vem, um trio só com o batuque de carnaval e 
eles com o batuque de forró. E agora quando eles passam por aqui você não sabe se 
vai ser Carnaval ou se vai ser São João porque as músicas estão transformadas. 
Tanto no carnaval tocam o forró animado, quando no São João tocam o forró 
carnavalesco (entrevista, janeiro de 2010).  

 

Nos anos 2000 o que percebemos em todas as festas realizadas pelos municípios 

sergipanos é uma supervalorização do forró e das bandas em evidência no ano da festa. O 

público passa a ser atraído pela programação musical, divulgada diariamente nos jornais 
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locais. Surgido em 1950, de acordo com Chianca (2006), a partir das músicas de Luiz 

Gonzaga, o forró ganha uma repercussão nacional e preenche uma lacuna na musicalidade 

representativa do Nordeste, a partir de três ritmos: o xote, o xaxado e o baião25. 

Expedito Silva (2003), ao estudar o forró enquanto gênero musical, afirma que este 

tem sofrido mudanças e transformações que acompanham a evolução da tecnologia musical. 

Sua adaptação corresponde aos estilos correspondentes a cada época. Expedito Silva 

identifica três diferentes categorias de forró: o forró tradicional, referente ao estilo emergente 

nos anos 40 e possuidor de instrumentos básicos como sanfona, zabumba e triângulo; o forró 

universitário, surgido em 1975, promove a fusão do forró com a musicalidade do pop e do 

rock ligados a movimentos de artistas jovens e universitários; e o forró eletrônico, que surge 

em 1993 sob a influência da música sertaneja e do estilo brega: utilizam dançarinos, brilho e 

iluminação e a sanfona é substituída pelos equipamentos eletrônicos.   

Atualmente encontramos um novo estilo de forró: o forró elétrico, possuidor de um 

ritmo mais acelerado que o eletrônico influenciado pelo axé music. O forró elétrico é tocado 

tanto nas festas de São João quanto nas de Carnaval. 

Em fevereiro de 2001 é decretada uma lei municipal que proíbe a soltura de fogos em 

alguns lugares específicos da cidade de Estância, como a Praça Barão do Rio Branco e Rua 

Capitão Salomão (SALVADOR, 2002). Esta lei foi expedida pela prefeitura, acatando 

pedidos feitos pelas pessoas da comunidade, ligadas à Igreja Católica, com a intenção de 

preservar as pinturas e as fachadas dos prédios das Igrejas. Em março de 2002 outras ruas 

também recebem a proibição de uso de fogos por outra lei municipal. Mesmo estando em 

vigor, as leis não inibem a prática das brincadeiras dos fogos de artifício. Além disso, 

atualmente, no decorrer das festas, a prefeitura libera ofícios permitindo aos moradores que 

solicitam a permissão para a realização da festa do fogo. 

Os slogans passam a ser muito utilizados, seja para chamar a atenção do público como 

para diferenciar as festas. Há principalmente a disputa simbólica que começa a ser travada 

entre as cidades de Estância e Areia Branca, em busca de promover o melhor São João do 

Estado. Em 2001, o slogan de divulgação da festa de São João de Estância é “o São João em 

Estância é de provocar arrepio”, enquanto que o de Areia Branca é o “São João é de paz no 

coração da gente”. A partir de 2005 o São João de Estância é divulgado com o slogan “a 

capital brasileira do barco de fogo” e Areia Branca expõe o “São João de paz e amor”. 

                                                 
25 Para saber mais sobre o xote, o xaxado e o baião, consultar: SILVA, E., 2003; CHIANCA, 2006. 
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Tabela 1 – Slogans do São João de Estância (2000 – 2010) 

ANO SLOGAN 
2000 -------------- 
2001 São João do Arrebento 
2002 II São João do Arrebento 
2003 São João do Arrebento III 
2004 ---------------- 
2005 São João de Estância: capital brasileira do Barco de Fogo 
2006 São João de Estância: capital brasileira do Barco de Fogo 
2007 São João de Estância: a capital Brasileira do Barco de Fogo 
2008 São João de Estância: a capital Brasileira do Barco de Fogo 
2009 Estância tem mais São João: Capital Brasileira do Barco de Fogo 
2010 Estância tem mais São João: Capital Brasileira do Barco de Fogo 

 

Tabela 2 – Slogans das Festas Juninas em Sergipe (2010 – 2005) 

2005 
Estância São João de Estância: a capital brasileira do Barco de Fogo 
Aracaju Essa festa tem história: Aracaju, 150 anos de forró 
N. S. Socorro Forró Siri: o São Pedro da Família 
Itaporanga Itaporanga: forró para todos 

2006 
Estância São João de Estância: a capital brasileira do Barco de Fogo 
Aracaju Nossa festa é campeã 
Capela Capela: o melhor São Pedro do Nordeste 
N. S. Socorro Forró Siri: o São Pedro da Família 

2007 
Estância São João de Estância: a capital brasileira do Barco de Fogo 
Areia Branca Tô de volta: Areia Branca o São João de paz e amor 
Aracaju Forró de todos 
Itaporanga Itaporanga: a cidade do forró 

2008 
Estância São João de Estância: a capital brasileira do Barco de Fogo 
Areia Branca São João de paz e amor 
Aracaju O São João da qualidade de vida 
N. S. Socorro Forró Siri: o São Pedro da Família 

2009 
Estância Estância tem mais São João: capital brasileira do barco de fogo 
Aracaju Forró Caju: chamego que mexe com a gente 
N. S. Socorro Forró Siri: o São Pedro da Família 
Itaporanga Itaporanga: a capital sergipana do forró 
Canindé São João da cidadania 

2010 
Estância Estância tem mais São João: capital brasileira do barco de fogo 
Aracaju A melhor Seleção de Forrozeiro do Brasil 
Capela São Pedro de Capela: o melhor do Brasil – nossa cidade é o palco e você é o 

show 
N. S. Socorro O melhor São Pedro do Brasil 
Itaporanga Itaporanga: a capital sergipana do forró 
Japaratuba Festa da fogueira: o São João mais quente do Brasil 
Canindé São João da cidadania 
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Sobre a questão do slogan “Estância tem mais São João: capital brasileira do barco de 

fogo”, o ex-secretário da Cultura Carlos Souza Júnior comenta que 

Por que capital brasileira do barco de fogo? Qual o diferencial de Estância? O que só 
Estância tem? A gente pensou por aí. Por exemplo, shows nacionais, várias cidades 
do Nordeste atraem com bandas nacionais. Quadrilhas Juninas? O Nordeste é forte 
em quadrilhas juninas. Comidas típicas, o Nordeste todo. O que nós temos de 
diferente que só em Estância vai encontrar? É a Batucada, que é nossa e o barco de 
fogo. Mas como o barco de fogo, como eu diria ... Deslumbra mais os olhos pela 
beleza, aí então vamos pegar por aí. Estância tem tudo o que as outras cidades têm 
mais o barco de fogo e mais a Batucada. A partir do barco de fogo, que é o nosso 
maior atrativo porque é nosso, exclusivamente nosso ... Foi a ideia do antigo 
secretário, esse slogan, junto com o prefeito, já veio desde 2005 “a capital brasileira 
do barco de fogo”(Carlos Souza Júnior, entrevista, agosto de 2010). 

 

A partir desta declaração percebemos que, no plano simbólico, os idealizadores do 

slogan da festa procuram distingui-la das outras cidades, através de seu artefato, considerado 

como único e diferenciador das festas de São João. As políticas estaduais e municipais se 

apropriam das festas, enquanto manifestações das culturas populares as reestruturam e as 

reorganizam, colocando em destaques atrativos turísticos em busca de uma diferenciação de 

suas festas e potencialização das suas cidades. Estes atrativos turísticos estão presentes em 

slogans, panfletos de divulgação de festa e até na propaganda e discursos publicados na mídia. 

Entre estes atrativos há bens materiais, como o caso do barco de fogo da cidade de Estância 

(tabela 1); e bens imateriais, como a ideia de uma realização de festa de “paz” e “amor”, 

dedicada à “família”, ao “forró” e à “cidadania”, por exemplo (tabela 2).  

A construção de identidade das festas através de políticas públicas foi reconhecida por 

Vanessa Garcez (2009), ao estudar o Forrócaju a partir da reflexão feita com base em um 

conjunto de representações sociais sobre a festa, elaboradas e veiculadas pela mídia sergipana, 

que procura traçar uma relação entre a festa e a cidade. Assim, a autora reconhece o uso 

político das identidades, refletidas, entre vários exemplos, nos slogans de divulgação do 

Forrócaju. Assim, a expressão das culturas locais e os processos de construção das identidades 

festivas levam a uma constatação de práticas culturais que passam a vender as festas e as suas 

cidades como espetáculos carregados de imagens, de feições que as representam. O que 

podemos verificar como exemplo a tabela 2, cujos slogans da festa demonstram uma 

preocupação por parte de seus organizadores em destacar imagens e símbolos referentes a 

cidade ou a própria festa, buscando, no campo da produção simbólica, diferenciar-se de outros 

lócus de realização do mesmo evento festivo. 
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3.  ETNOGRAFIA DA FESTA DO FOGO: AS APRESENTAÇÕES 
PÚBLICAS E OS BASTIDORES DA CONFECÇÃO   

 

 

Estância é uma pequena cidade do Estado de Sergipe, situada a cerca de 70 km da 

capital Aracaju. A pacata cidade, denominada de “Cidade Jardim” de Sergipe por D. Pedro II, 

transforma-se anualmente na “capital brasileira do barco de fogo” para abrigar uma das 

maiores festas que ocorrem no Nordeste do Brasil: o São João. A festa começa na última noite 

do mês de maio, com a “Salva de São João”, através do Cortejo Cultural Junino do Arraial do 

Progresso, demarcador do início da temporada junina que conta com a participação de grupos 

folclóricos, batucadas, quadrilhas juninas, candidatas a Rainha do São João, fogueteiros, 

autoridades do município, alguns moradores da cidade e turistas.   

O nosso objeto de estudo, conforme anunciado na introdução, é a festa do fogo, que 

representa mais do que um simples momento lúdico, pois é elemento de grande visibilidade e 

prestígio no uso de políticas públicas de divulgação turística. Como percebemos, ao longo dos 

anos, a festa passou por diversas mudanças, que implicaram sua ressignificação, chegando ao 

ponto de apresentar hoje resquícios das guerras de busca-pés, que foram substituídas pelos 

espetáculos das apresentações públicas. O que será visto nas próximas linhas deste capítulo é 

a descrição da realização da festa do fogo hoje, nas apresentações públicas, nos concursos e 

no trabalho de confecção dos fogos com base no trabalho etnográfico. 

 

3.1 A festa do fogo 

 

 

A Salva de São João começa por volta das 19 h do dia 31 de maio, na Praça Barão do 

Rio Branco, localizada no bairro Santa Cruz. Antes de chegar ao lugar de concentração da 

Salva de São João, quando e onde começa a temporada de festa, encontram-se nas ruas da 

cidade os grupos folclóricos e as batucadas desfilando, tocando e dançando e ao seu redor 

alguns grupos de turistas, familiares e amigos. Aos poucos todos vão surgindo e encontrando 

seus lugares para organizar o cortejo.  

O início do cortejo é dado com uma salva de fogos. Quem ainda estava disperso, corre 

e se apressa para encontrar o seu grupo. Na frente vão os fogueteiros e seus ajudantes 
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(fotografia 1) soltando os fogos, iluminando as ruas com o brilho das espadas. Eles se exibem, 

duelam entre si, fazem malabarismo sem parar (fotografia 3) , assim que a espada apaga outra 

logo é colocada no lugar (fotografia 2). O barulho e o brilho das espadas despertam o nosso 

“encantamento”. As espadas levam o cortejo e abrem o caminho pelas ruas da cidade pouco 

iluminadas.  

 

 

Fotografia 1 – Fogueteiros e seus ajudante se preparando para soltar espadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Williams Souza, 2010 
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Williams Souza, 2010 

Fotografia 2 – Acendendo a boca de cor das espadas 

Fotografia 3 – Soltando espada 

Williams Souza, 2010 
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Muitas pessoas vão às ruas esperar o cortejo passar (fotografia 4); quem mora ao longo 

do caminho fica da porta ou da janela de suas casa assistindo. Há os que se arriscam e ficam 

perto dos fogos, parados, admirando o espetáculo; outros correm, assim que escutam o 

barulho do arrojo e se escondem nas esquinas, atrás dos postes. Vale ressaltar que no cortejo 

só há presença de espadas, não há busca-pé.   

 

 

 

 

 

Depois dos fogueteiros, seguem no cortejo as candidatas a Rainha do São João, junto 

com as autoridades, carregando a faixa (fotografia 5). E logo após segue as batucadas 

(fotografia 6), os grupos folclóricos e as quadrilhas, no desfile. Quem dita o ritmo são os 

fogos. Todos os outros grupos e pessoas que participam do cortejo o seguem ao seu 

compasso, ao seu tempo e à sua luz. Paralelo ao cortejo encontra-se os vendedores de bebida, 

que ao improvisar com carrinhos de mão levam suas caixas (o que podemos perceber no canto 

direito da fotografia 6).   

Fotografia 4 – Público do cortejo assistindo às apresentações de espada 

Priscila Silva, 2010 
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Fotografia 5 – Candidata a Rainha do São João e representantes políticos 

 

 

Fotografia 6 – Batucada Busca-pé no Cortejo Junino 

 

 

Williams Souza, 2010 

Williams Souza, 2010 
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Estamos a chegar na frente da Igreja da Matriz ocorre o hasteamento da bandeira de 

São João e a benção da fogueira. Em 2010 a bênção foi celebrada pelo pároco da cidade, 

Nivaldo Soares, que desejou um São João de Paz a todos os seus participantes.  Em seguida, o 

prefeito Ivan Leite e o secretário de Estado da Cultura, Luiz Alberto, hastearam os pavilhões 

em homenagem aos santos. Após o discurso feito pelo pároco local os políticos ganham voz 

ao microfone e o prefeito da cidade anuncia a abertura das festas juninas (fotografia 7).  

 

 

 

 

A presença e a participação de políticos locais durante o Cortejo Junino apontam para 

a utilização da festa como um evento propiciador de excelente campo de visibilidade, 

prestígio e poder. Na verdade, percebemos a participação dos políticos não somente nas 

atividades festivas, mas também no seu planejamento, produção e execução. As festas 

permitem uma comunicação entre os políticos e a comunidade local nos momentos de 

aparição pública nas festas, mas também há negociação da participação popular em sua 

programação, através de incentivos e financiamentos. Um fato a ser observado é que o 

momento mais esperado pelos políticos é a abertura oficial da festa, momento em que o 

Fotografia 7 – Presença do prefeito de Estância, Ivan Leite, autoridades políticas e a mídia sergipana 
na bênção da fogueira 

Williams Souza, 2010 
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prefeito discursa, agradecendo o povo pelo evento, a participação dos turistas no prestígio da 

festa, o apoio dado pelos patrocinadores e pelos governos - Estadual e Federal (a depender do 

apoio que se recebe no ano) e reafirma principalmente o incentivo das atividades culturais da 

cidade, o apoio à tradição e à sensibilidade pelas manifestações culturais.  

Outro fato que merece destaque é o modelo adotado pelo cortejo. O desfile por 

algumas ruas da cidade demarca uma apropriação da cultura popular por parte de políticas 

públicas, reconfigurando as suas práticas e funções. Percebemos o interesse de mostrar ao 

público os produtos culturais produzidos pela comunidade, estratégia adotada pelos seus 

organizadores, ao construir um espaço “espetacular” de festa. O Cortejo Junino torna-se um 

grande “cardápio” que apresenta o que a festa tem e o que ele promete ser.  

Portanto, a festa é planejada, promovida e realizada por diferentes setores da 

sociedade. Sublinha-se o gerenciamento feito pela prefeitura em comunhão com os 

profissionais especializados; políticos, gestores municipais, mídia e com a própria 

comunidade, envolvendo o comércio, as escolas, a rede hoteleira e os grupos culturais, no 

processo de construção física e simbólica da festa. O envolvimento destes setores confirma a 

relação de continuidade da festa mantida com o seu cotidiano, ao envolver todos os aspectos 

da vida social – política, religião, economia e estética – enquanto fato social total (MAUSS, 

2003). Seus preparativos iniciam-se com a lua nova de janeiro, período que demarca a 

retomada dos trabalhos de confecção dos fogos, com a retirada e preparação dos bambus. Por 

parte da prefeitura e das associações começam a ser realizadas as primeiras reuniões para 

discutir o planejamento do São João.  

O planejamento volta-se para os trinta dias de festa, uma temporada de comemorações, 

alegria, diversão e trabalho. As praças, as ruas, os arraiais e casas são tomados pelas práticas e 

ações voltadas para a festa junina em toda a cidade; uma festa que constrói dentro da própria 

dinâmica da vida social um ciclo temporal e uma noção de espacialidade singular, revestido 

de múltiplas vivências, discursos e imagens que resultam memória e nostalgia; de forma que 

tão logo terminam os dias festivos resta-nos a espera ansiosa pelo próximo São João.  

 

3.1.1 A construção da festa: programação, divulgação e marketing 
 

 



92 

 

A cada ano a prefeitura cria um projeto operacional com a finalidade de delimitar as 

atividades, ações e recursos destinados à realização da festa. As diferentes secretarias se 

envolvem para o planejamento: a Secretaria de Cultura, Juventude e Desporto e a Secretaria 

de Turismo e Comunicação Social são as responsáveis pela programação cultural e artística, 

divulgação e realização da festa; a Secretaria de Finanças é responsável pelas contratações e 

pagamentos; a Secretaria Municipal de Saúde fica responsável pela assistência médica. A 

festa conta com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, responsáveis pela segurança em 

todos os espaços destinados para a festa. A depender da relação política e da verba disponível, 

o Município possui o apoio, geralmente financeiro, do Estado.  

De acordo com o ex-secretário da Cultura, Carlos Menezes de Souza Júnior, o 

planejamento do São João de Estância começa uma semana depois do Carnaval. A 

programação da festa tem início no dia 31 de maio e se estende até o último dia do mês de 

junho, ou seja, são 31 dias de festa e uma vasta programação. Nesta programação estão 

presentes atividades consideradas “tradicionais”, como procissões, cortejos, brincadeiras 

juninas; há desfile de carroças, por exemplo, e introdução de elementos considerados 

“modernos”, como arrastões e grandes shows musicais com artistas nacionais. Carlos de 

Souza Júnior informa ainda que a Secretaria de Cultura preocupa-se em garantir a 

participação de cantores e artistas da cidade, por serem considerados guardiões da tradição 

festiva da cidade.  

O processo de divulgação e marketing da festa é realizado pelos diversos meios de 

comunicação, como televisão, jornal impresso, rádio e internet. Na imprensa a programação é 

divulgada amplamente, ora com a programação completa, ora simplificada, contemplando 

apenas os grandes shows. Nos veículos de divulgação da festa – panfletos, folder e outdoor – 

há o destaque da cidade de Estância como a “capital brasileira do barco de fogo”, enfatizando 

a imagem de fogos de artifício, com destaque ao barco de fogo, além dos grupos folclóricos, 

das quadrilhas juninas e das Rainhas do São João (imagem 1).  
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De acordo com Carlos Júnior,a prefeitura investe em média um milhão e meio de reais 

em cada festa. No São João de 2010, somente na compra de fogos de artifício, foram 

utilizados R$ 13 mil; foram comprados mais de duzentos barcos de fogo e duzentas dúzias de 

busca-pés.  

Para ajudar nas despesas para a efetivação da festa, a prefeitura conta com patrocínio 

de entidades públicas e privadas. O São João de Estância, em 2009, foi realizado com o apoio 

do Ministério do Turismo, Governo do Estado de Sergipe, Banco do Estado de Sergipe 

(BANESE), Rede de Supermercados Gbarbosa e Banco do Brasil; em 2010 manteve o apoio 

dos órgãos públicos e privados citados, menos o Banco do Brasil, acrescentando a Petrobrás e 

a empresa SULGIPE – Companhia Sul Sergipana de Eletricidade. Durante os dias de festa 

estas marcas e empresas ganham visibilidade no espaço festivo, através de cartazes e balões 

luminosos e panfletos de divulgação. A festa proporciona espaços que funcionam 

simbolicamente como vitrines, feitos para o uso das empresas que expõem e divulgam suas 

marcas, vinculando os seus produtos e serviços. Desta forma o São João de Estância associa-

se a empresas e instituições que em seus discursos realizadores afirmam manter um 

compromisso com a comunidade de apoio e incentivo à cultura.  

 

Imagem 1 – Capas do folder de divulgação dos anos de 2009 e 2010 
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3.1.2 O espaço festivo 
 

 

A festa é realizada em três principais espaços: as ruas da cidade, com destaque para a 

Rua Nova (ou Av. Getúlio Vargas); o Arraial do Progresso, localizado na Praça Barão do Rio 

Branco, no centro da cidade, em frente à Igreja Matriz; e o forródromo, onde fica localizado o 

buscapezódromo (imagem 2). 

Na Rua Nova ocorre a “tradicional” Festa de São Pedro, com shows musicais, 

brincadeiras juninas (corrida de saco, corrida do ovo, dança da maçã) e ainda corrida do jegue 

e as guerras de busca-pés. Esta é a única rua onde a festa com os busca-pés é permitida 

livremente. Nela seus moradores se preparam para receber as festividades e protegem suas 

casas com cercas de arames, grades e proteções feitas com madeira (fotografia 8). Mas, para 

não perder a festa pela demarcação da fronteira, muitos moradores improvisam pequenos 

espaços cercados em frente de suas casas, de forma a se proteger e manter a proteção de sua 

residência, garantindo um “camarote” especial para assistir os fogos.    

 

Fotografia 8 – Casas cercadas para proteção das guerras de busca-pés na Rua Nova 

 

 

 

Alexandre Soares, 2010 
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Fonte: www.google.com.br/maps - destino Estância - SE. Imagem adaptada pela autora. 

Imagem 2 – Mapa dos principais lugares de realização do São João de Estância 
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O Arraial do Progresso é o espaço destinado aos shows musicais, com artistas locais e 

apresentação de grupos folclóricos e quadrilhas juninas (fotografia 9). Nele fica localizada a 

cidade cenográfica, que busca criar um ambiente remetente ao interior, utilizado por pequenos 

bares e casas de venda de comidas típicas. Neste espaço a festa acontece todas as noites.  

 

Fotografia 9 – Noite de festa no Arraial do Progresso 

 

 

 

  Os grandes shows musicais com a presença de artistas regionais e nacionais 

acontecem no forródromo, juntamente com os concursos de barco de fogo e o melhor fogo 

busca-pé.  Podemos perceber pelo mapa acima que o São João envolve os quatro cantos da 

cidade, que é tomada para a temporada de alegria, festa e animação. 

 

 

3.1.3 O cenário festivo 
 

 

Priscila Silva, 2009 
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Quando chega o mês de maio, o ambiente da festa começa a ser preparado. Os locais 

da festa ganham decoração, os palcos são montados e vistoriados, as bandeirinhas são 

pregadas e o clima da festa começa ser despertado. O comércio da cidade também se envolve, 

os lojistas preparam decorações de seus ambientes de trabalho, alguns até modificam os 

uniformes dos seus funcionários, incorporando os quadriculados e adereços. As quadrilhas 

juninas reforçam seus ensaios e seus quadrilheiros aguardam ansiosos o dia de estrear a nova 

roupa. A ansiedade se repete nos integrantes dos grupos folclóricos. Milhares de bandeirolas e 

decorações típicas de São João como fogueiras, balões, fogos de artifício, fitas, imagens dos 

santos e bonecos travestidos de caipira e o barco de fogo são vistos por todo o centro da 

cidade.  

No Arraial do Progresso o cenário é preparado com mais intensidade. O responsável 

pela decoração é o artista plástico da cidade de Estância, Robson de França, também criador 

das decorações do Natal e do Carnaval realizados na cidade.  Toda a praça passa por um 

processo de ressignificação com a incorporação de novos elementos estéticos e decorativos. É 

como se outra cidade fosse criada, construindo um lugar de realização da festa, envolvendo 

não somente a decoração dos espaços, mas de forma a incorporar novos “usos”. O cenário da 

festa reproduz cenas do cotidiano da zona rural nordestina: símbolos, ícones, imagens e 

enfeites (como peças artesanais de barro, palha ou madeira) que evidenciam um sentimento de 

pertencimento e valorização da cultura local e regional (fotografia 10). 

Um grande destaque dado à decoração desenvolvida para o São João de Estância são 

os portais, que a cada ano incorporam temáticas diferenciadas. Em 2009 o portal destacou a 

sanfona e o barco de fogo e ao homenagear a cidade foi colocado um letreiro com a frase 

“Estância, berço da cultura sergipana” (fotografia 11). Em 2010, ano da Copa do Mundo de 

Futebol na África do Sul, o portal trouxe novamente a sanfona como representante dos 

festejos, e ao invés de barco de fogo, utilizou uma réplica de bola de futebol como forma de 

enfatizar e homenagear este evento (fotografia 12). 
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Fotografia 11 – Portal do Arraial do Progresso do São João de 2009 

 

 

 

Fotografia 10 – Decoração do Arraial do Progresso - casa do fogueteiro 

Priscila Silva, 2010 

Priscila Silva, 2009 
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             Fotografia 12 – Portal do Arraial do Progresso do São João de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O barco de fogo é o principal elemento que compõe a festa e que está presente na 

ornamentação. Em 2009 a decoração trouxe um pequeno palco com a presença de um grande 

barco de fogo (fotografia 13). No fundo do palco foram colocadas fotografias dos fogueteiros 

na fabricação de fogos de artifício, mostrando o “passo a passo” do processo. E em 2010 a 

casa do turista, lugar destinado a informações sobre o São João da cidade, representou em seu 

formato o barco de fogo (fotografia 14).  

Os motivos decorativos do visual da festa evocam uma ideia de tradição ao remontar 

as paisagens típicas das cidades interioranas de Sergipe e não ocorre de forma isolada; este 

modelo de arraial lembra e repete o modelo desenvolvido em Aracaju no Arraial do Povo – 

São João realizado na Orla da Atalaia – que sempre procura abranger em sua estrutura a 

formação de uma pequena vila e dispõe em suas casas atribuições como atendimento ao 

público, bares e lanchonetes, vendas de artesanato e comidas típicas.  

 

 
 

Priscila Silva, 2010 



100 

 

Fotografia 13 – Ornamentação com barco de fogo na decoração  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priscila Silva, 2009 

Fotografia 14 – Casa do turista, construído em formato de barco de fogo 

Priscila Silva, 2010 
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As decorações desenvolvidas para a realização do São João de Estância não possuem 

apenas uma funcionalidade estritamente estética, pois elas também são usadas para outros 

fins, como local de divulgação e informação turística. Por exemplo, a casa do turista 

(fotografia 14), desenvolvida a partir do modelo de um barco de fogo, possuía função de 

prestar informações turísticas, utilizando em seu espaço interno um balcão de informações, 

panfletos explicativos e informativos sobre a cidade e a festa e sobre a responsabilidade de 

funcionários destinados à tarefa de prestar orientações.   

 

3.1.4 O barco de fogo: símbolo dominante dos festejos de Estância 
 

 

O Barco de fogo é um artefato cultural feito de madeira e papel colorido, com quatro 

fogos de espada. Pendurado em um arame, previamente encaixado por duas forquilhas, o 

barco percorre o arame é montado de um determinado ponto a outro da rua. Ao serem acesas 

as espadas, estas impulsionam o barco e fazem-no correr pela extensão do arame, deixando 

um rastro luminoso (fotografias 15 e 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 15 – O barco de fogo 

Alexandre Soares, 2009 
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De acordo com o depoimento do presidente da Associação de Fogueteiros de 

Estância26, Adenilson da Conceição, conhecido como Cride, o barco de fogo foi criado por 

seu Antônio Francisco da Silva Cardoso, conhecido como “Chico Surdo", no final da década 

de 30. Confessou Cride que ele só teve conhecimento da história do barco de fogo em 2005, a 

partir do resultado da pesquisa realizada pela professora da Rede Estadual de Ensino, Andréia 

Cardoso. Em artigo produzido pelo Jornal Correio de Sergipe (2005), intitulado “A cultura 

popular nas salas de aula”, encontramos referências sobre a professora Andréia Cardoso O. 

Santos, que declara o não conhecimento da história do barco de fogo pela própria comunidade 

escolar de Estância. Com o objetivo de coletar esta informação e de despertar o interesse pela 

cultura popular entre os jovens estancianos, a professora desenvolveu o projeto “A Magia do 

Barco de Fogo” com os alunos do Colégio Estadual Senador Walter Franco, em Estância, a 

partir de entrevistas realizadas com antigos fogueteiros da cidade.  

                                                 
26 Entrevista realizada em abril de 2010. 

Fotografia 16 – O barco de fogo 

Alexandre Soares, 2009 

Alexandre Soares, 2009 
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Pela história contada por informantes, Andréia Cardoso diz que os primeiros 

experimentos de Chico Surdo foram feitos com uma espada correndo no arame, depois ele 

testou um barquinho de papelão, que, a princípio, não deu certo, pois o barquinho pegava fogo 

rápido. Seus inventos eram todos testados em sua própria casa, que se tornou um verdadeiro 

laboratório de experimentos, o que trazia aflição para seus familiares. Em seguida Chico 

Surdo passou a utilizar madeiras leves e foi construindo o barco de madeira revestido de 

papel. Os primeiros barcos nem percorriam todo o arame, precisavam ser empurrados  com 

um pedaço de madeira. Aos poucos, o inventor do barco de fogo foi aperfeiçoando a técnica, 

até chegar ao formato que conhecemos atualmente.  

A elaboração dos atuais barcos de fogo envolve a técnica de fabricação de fogos e a 

destreza de interligá-los, como podemos verificar em suas instalações (as partes brancas da 

fotografia 17). As ligações são feitas entre as quatro espadas colocadas para dar impulso no 

barco, o que o faz percorrer todo o arame. O fogo na ligação sai das duas primeiras espadas 

que são acionadas, no fim do percurso de ida, quando devem ser ativadas as outras duas 

espadas; este intervalo é calculado pela velocidade que o fogo atinge o circuito, o tamanho 

dessas ligações e o percurso a ser desenvolvido. Neste caminho alguns fogos de chuvinha são 

acionados, o que provoca brilho, proporcionando uma melhor estética dos fogos a depender 

de sua quantidade e qualidade.  

Quanto aos barcos, podemos dividi-los em dois grupos: os barcos de corrida e os 

barcos de concurso. Os barcos de corrida possuem uma elaboração estética mais simples, 

desenvolvida por uma simples decoração que não possui tema específico, pois são destinados 

às apresentações públicas nas noites de festa. Os barcos de concurso possuem uma dimensão 

estética elaborada e são desenvolvidos com diversas temáticas como a copa do mundo; 

homenagem a Brasília; livres temas como situações ocorridas no país e no mundo; 

personagens reais e dos quadrinhos; e barcos notórios em nossa sociedade como o Titanic 

(fotografia 19) ou balsas que fazem parte da vida de própria comunidade como o HDantas – 

empresa de transporte aquático de passageiros e veículos que atua no Estado de Sergipe 

(fotografia 18). Sua dimensão expressiva é realçada, não somente pelo brilho que produz com 

a luz dos fogos, mas por ilustrar de forma criativa um determinado tema.  

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priscila Silva, 2010 

Dimo, 2005 

Fotografia 17 – Ligamentos do barco 

Fotografia 18 – Barco de fogo HDantas 
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Para a construção dos barcos de concurso, que geralmente são feitos a partir de algum 

tema para atingir o critério de criatividade, a maioria dos fogueteiros contam com o apoio da 

família, principalmente do trabalho feminino. De acordo com Márcio Santos “a parte da 

criatividade, de enfeite, recuperar barco, trocar o visual do barco é da esposa, mãe e irmã. 

Enquanto isso eu estou na fabricação e elas em casa fazendo a parte de enfeite” (entrevista, 

agosto de 2010). 

Outro elemento importante na estética dos barcos de fogo é o brilho gerado pelos 

fogos, de acordo com o fogueteiro Carlos Alberto da Conceição, conhecido como Carlinhos, 

“o principal do barco é a iluminação, porque o barco correr escuro é o mesmo que nada, não 

tem brilho nenhum” (entrevista, agosto de 2010). A iluminação é um dos critérios 

considerados pela comissão julgadora dos concursos de Barco de Fogo, e é proporcionado 

tanto pelas espadas quanto pelos fogos de chuvinha. Ao todo, no concurso do Melhor Barco 

de Fogo, promovido pela prefeitura de Estância, são cinco critérios: criatividade, 

luminosidade, partida/ida, partida/volta e beleza. 

Em 2010, a pedido dos fogueteiros, o júri do concurso de barco de fogo foi composto 

por turistas, pois eles questionavam a lisura do resultado dos concursos anteriores. Os 

Fotografia 19 – Barco de fogo - Titanic 

Dimo, 2009 
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funcionários da prefeitura ligados ao órgão da Secretaria de Cultura, no dia do concurso, 

selecionaram os turistas e explicaram os critérios de julgamento: criatividade refere-se ao 

tema desenvolvido pelo fogueteiro no barco; luminosidade é o brilho que o barco apresenta 

em todo o seu percurso; partida/ida refere-se ao impulso da saída do barco e a sua primeira 

volta; partida/volta é o segundo impulso dado pelo barco para o retorno e se ele não o fizer é 

desclassificado, pois de acordo com o regulamento o barco tem que ir e voltar por completo; 

beleza envolve tudo no barco, desde a sua ornamentação até o brilho e a corrida que ele 

desenvolve27.  

No dia do concurso cada barqueiro surge com seus artefatos. Alguns ainda ficam 

terminando as últimas ligações de suas chuvinhas, enquanto outros ficam ao lado de seus 

barcos, de olhos ciumentos e fiscalizadores aos atrevidos observadores que se encostam aos 

artefatos para registrar o momento com fotografia. Há uma grande expectativa entre os que 

esperam os barcos para saber qual tema trabalhado pelo fogueteiro. Assim, na noite do dia 24 

de junho são os barcos que ganham destaque na festa.  

Depois de fascinarem com suas obras de arte através de seu trabalho estético, os 

fogueteiros colocam os seus barcos um a um no arame. Proporcionam outro espetáculo, agora 

de luzes, explosão de fogos e som do arrojo das espadas. Percorrer indo e voltando é o que 

almeja todo o fogueteiro, pois somente depois que esta etapa se completa é que o barco é 

classificado. E este critério também se aplica às apresentações durante a festa, pois se não 

percorrer o caminho de ida e volta no arame, o fogueteiro não recebe o seu pagamento. 

Depois da corrida, desgastados e consumidos pelos fogos, os barcos de fogo ou são 

jogados em um canto do forródromo ou são guardados para aproveitar os seus esqueletos. A 

arte “destruída” e “abandonada” leva-nos a pensar que é necessário um dia inteiro para ser 

confeccionada e poucos minutos para admirar o seu espetáculo.  

 

3.1.5 A espada: o fogo de mulher 
 

 

A espada e o barco de fogo são os fogos mais consumidos durante a festa, 

principalmente porque a prefeitura compra somente estes artefatos. Por não provocar 

explosão, para alguns, a espada é um fogo considerado “menos perigoso” do que o busca-pé, 

                                                 
27 Informação obtida através da pesquisa de campo realizada em junho de 2010. 
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enquanto para outros este tipo de fogo é considerado muito perigoso, pelo fato ter que 

manipulá-lo o tempo todo na mão enquanto solta.  

A noção de confiança neste tipo de fogo é um fator fundamental, pois o risco do chabu 

provocar algum acidente é muito grande. O uso da luva é frequente entre quem solta este tipo 

de fogo e quando existe um grande prestígio do fogo a ser solto, ele é demonstrado pelo não 

uso da luva. O uso da espada não provoca queima nas pessoas que estão ao seu redor, pelo 

fato de sua manipulação não buscar atingir outras pessoas. Por isso que muitos fogueteiros 

tratam a espada como “fogo de mulher”. Aliás, a participação feminina durante as festas com 

o manejo de espada é bastante frequente nas festas juninas estancianas (fotografias 20 e 21).   

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 20 – Concurso de melhor espada 

Priscila Silva, 2010 
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O fogueteiro Valter Santos, conhecido como Cuco, ao comentar sobre os fogos que ele 

prefere soltar, diz que “a gente mesmo não gosta de soltar espada. É fogo de mulher!” 

(entrevista, janeiro de 2010). Depoimento semelhante dado por Domingos Matias: 

Eu só acho bonito o busca-pé e o barco de fogo. Espada eu não gosto, [com a espada 
você tem que ficar o tempo todo] na mão “vuco vuco vuco vuco”. Eu só gosto de ver 
tacar fogo lá, ver sapateando lá, ver nego correr. Tem que correr! Agora ficar só na 
mão rodando, rodando eu não gosto não.  Eu gosto mesmo é de busca-pé (entrevista, 
janeiro de 2011). 

 

Este tipo de fogo de artifício é considerado fogo de mulher por não possuir, conforme 

já foi dito, mecanismo de explosão. Eles são destinados apenas para apresentação pública, 

pois na cidade não se realizam as chamadas “guerras de espada”. As guerras de espada 

acontecem com grande fervor na cidade de Cruz das Almas/BA, onde a espada é utilizada 

geralmente com acrobacias, com extensão do braço e do corpo e rodopios, de preferência 

apontado para outra pessoa, simulando uma batalha (CARVALHO, 2009). 

 

Fotografia 21 – Concurso de melhor espada 

Priscila Silva, 2010 
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3.1.6 O busca-pé: a graça de ver os outros queimados 
 

 

O busca-pé é considerado por muitos como o fogo mais perigoso. Este fato fez o São 

João de Estância sofrer muitas proibições ao longo dos anos. Mas importa registrar que este 

fogo esteve presente em diversas cidades sergipanas que comemoram festas juninas.  O risco 

de morte e acidentes que este fogo causava fez com que ele fosse proibido, resistindo em 

poucas cidades como Estância, Indiaroba e Lagarto. Isto ocorreu também em algumas cidades 

da Bahia, a exemplo de Cruz das Almas, o que fez com que a festa sofresse mudanças, 

adaptando o costume de soltar fogos com a utilização de espadas (CARVALHO, 2009). 

O busca-pé não envolve tantas técnicas de soltar como a espada (fotografias 22 e 23). 

Como se trata de um fogo que explode ao fim de sua apresentação, sua manipulação exige que 

sua permanência na mão seja feita em tempo mínimo. Isso faz com que a competência de 

fugir deste fogo seja a técnica mais importante de obter. O ato de correr do fogo faz com que 

ele siga os rastros de quem dele foge, pois o que ele procura é o vento que é produzido com o 

movimento. Então, ficar parado é a melhor estratégia, ou sair de fininho, quando ele chegar 

aos pés no fim, perto do estouro28. Mas sem queimadura não há graça, segundo alguns 

informantes, pois a maior alegria que o busca-pé proporciona é de ver as pessoas fugindo dele 

e de serem queimadas, como ressalta o fogueteiro Valter Santos, “a graça é ver os outros 

correndo. A gente o joga prá lá, corre atrás de um, queima outro ali” (entrevista, janeiro de 

2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Informações e dicas dadas pelos fogueteiros ao longo de conversas realizadas durante a pesquisa de campo. 
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Fotografia 23 – O busca-pé no buscapezódromo 

 

            

Fotografia 22 – O busca-pé no buscapezódromo 

Alexandre Soares, 2010 

Dimo, 2009 
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Esta é a grande função do busca-pé, o divertimento. Ele é que leva as pessoas a 

comprar uma grande quantidade de fogos, a se juntar em grupos e guerrear, mesmo com a 

proibição. A violação da lei municipal da cidade, de soltar fogos na rua, é o que acontece 

constantemente, principalmente nos dias e vésperas dos santos juninos. Podemos ver muito 

durante a festa a notícia de grupos que se encontraram em algum lugar da cidade e 

começaram a guerrear. Informou-me um representante da prefeitura a justificativa de que era 

difícil acabar com essa prática, pois é uma tradição da cidade, o que faz com que o povo ainda 

resista. Sobre este fato afirma o fogueteiro Carlos Alberto da Conceição: 

Ninguém liga mais. Já soltam [fogos] aqui pelos correios, soltam [fogos] por aí tudo. 
Pelo banco, no Jardim Velho, toma-lhe fogo. Botam as placas, mas ninguém liga. 
“Nego” arranca as placas e derruba no chão porque eles gostam. Eles gostam de está 
na rua. No forródromo ninguém gosta de soltar lá não. Só tem fogo lá porque a 
prefeitura compra. Porque se não comprar ninguém solta não. Porque ninguém 
gosta. (entrevista, agosto de 2010) 

 

A espada e o barco são fogos utilizados no contexto da festa como espetáculos 

pirotécnicos, feitos para serem vistos e apreciados. Enquanto o busca-pé tem a função de 

divertimento para quem o manuseia, proporcionado principalmente nas disputas feitas nas 

ruas da cidade. Nota-se que todos os fogos, ao seu modo, exigem uma competência corporal, 

tanto ao fazer uma bela exibição, quanto ao evitar queimaduras.  

 

3.2 A confecção dos fogos de artifício e os fogueteiros 

 

 

Sobre a confecção dos fogos de artifício na cidade de Estância, não temos nenhum 

registro exato informando quando este começou. O que se sabe, conforme as informações 

apresentadas no terceiro capítulo, é que desde o ano 1903 as festas em comemoração a São 

João já eram realizadas com os fogos de artifício.  

A produção é feita através de um trabalho manual, com o auxílio de instrumentos 

rústicos, inventados e adaptados. Segundo os fogueteiros mais antigos, a fabricação dos fogos 

de artifício tem aumentado a cada ano, desde a década de 70, quando a festa começou a ser 

vista pelo seu poder turístico. Quase vinte anos atrás, os fogueteiros participavam de todos os 

processos de fabricação, fato que aos poucos foi deixando de acontecer, pois hoje os 

fogueteiros que possuem uma grande produção, por causa do seu prestígio, terceirizam uma 

parte do trabalho e contratam ajudantes para poder atender todas as encomendas. O atual 
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processo de fabricação promove a formação de um mercado temporário, em torno de suas 

atividades, como a compra do bambu, do cordão e da pólvora, por exemplo. Mas até o 

momento a fabricação dos fogos é feita pelos fogueteiros locais, que é reconhecido como tal 

por deter o conhecimento de todas as etapas da arte de fazer o fogo de artifício. 

O mundo da confecção dos fogos é grandioso. Trata-se não somente de um preparativo 

em um sentido pleno, ligado apenas aos processos que abrangem as várias etapas. Revela-se 

como uma técnica específica; um mundo que só é revelado ao procurar conhecer os seus 

bastidores, descobrindo que a atração da festa do fogo não se limita às apresentações públicas, 

e destacam, assim, o ofício do fogueteiro, pois sua vida articula-se com a dinâmica histórica 

da festa e da cidade.  

O trabalho de confeccionar os fogos não exige apenas um conhecimento técnico, 

envolve o talento, arte e valorização da técnica. O fogueteiro tem que inspirar confiança em 

seu fogo para que a população acredite que não corre o risco de ocorrer o chabu. Quem é 

valorizado por possuir talento e arte não quer errar, e quem ainda não chegou a este status 

quer sempre acertar, ganhando a confiança e o prestígio que não são vistos apenas por si, mas 

pela possibilidade de fabricar mais fogos no próximo ano.  

Ao observar uma técnica corporal não basta perceber apenas seus movimentos, 

devemos considerar, como Mauss (2003), que o corpo é um dos primeiros e o mais natural 

instrumento do homem. Através dele homens de sociedade em sociedade servem-se para o 

desenvolvimento de sua técnica. O corpo é uma construção simbólica e cultural. Pelo corpo já 

adestrado pela técnica percebe-se o domínio da cultura através de seus atos tradicionais e 

eficazes que combinam elementos biológicos, psicológicos e socioculturais percebidos em 

diversos exemplos, seja na produção de fogo por fricção, seja pelo modo de andar, ou ainda, 

pela técnica da obstetrícia (MAUSS, 2003).  

A técnica de confecção de um busca-pé compreende várias etapas, a ser logo 

enumeradas e descritas: cortar o bambu; preparar o bambu; preparar o barro; pisar pólvora; 

montar o busca-pé; fechar o busca-pé. 

 

3.2.1 A preparação da taboca 
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A primeira etapa para fazer um busca-pé é a retirada da taboca. Alguns fogueteiros 

começam esta etapa já no mês de dezembro, outros só iniciam depois do carnaval. O período 

da retirada da taboca depende da quantidade de fogos que será produzida durante o ano.  

Atualmente os fogueteiros que têm grande produção terceirizam esta etapa. Algumas são 

retiradas de fazendas e sítios da região, outras são compradas dos estados vizinhos, como a 

Bahia, pois são comercializadas em grande quantidade. Um fogueteiro de fabricação de 

pequeno porte geralmente se reúne com outros para poder comprar um caminhão de bambu 

ou mandar tirar. Os que fabricam muitos fogos, em média, por ano, precisam de um caminhão 

de bambu. 

Na cidade de Indiaroba/SE os fogueteiros fazem o chamado bambuzal, festa realizada 

durante a retirada da taboca pelos próprios fogueteiros e amigos. Todos vão a uma mata 

extrair os bambus para a confecção dos fogos. Após a remoção dos bambus o grupo se reúne 

embaixo de alguma árvore próxima e festejam com feijoada e cachaça. Depois da festa eles 

colocam os bambus em um caminhão que os leva para a cidade29. Esta prática também é feita 

por alguns fogueteiros de Estância, geralmente os que produzem em média e pequena escala 

de fogos. Os fogueteiros famosos da cidade, que produzem grande quantidade de fogos de 

artifício, não realizam mais esta festa devido ao grande número de encomendas, o que os leva 

à compra da taboca por terceiros. 

Depois de retirar a taboca, os fogueteiros têm que prepará-la. Primeiro serram-se as 

tabocas seguindo a divisão de seus gomos. Em muitos casos o preparativo é realizado em 

espaços abertos, principalmente nas ruas da cidade, onde é comum encontrar os fogueteiros e 

seus ajudantes trabalhando. Para cortar, é preciso uma mesa com uma máquina de cortar 

madeira. Depois os gomos cortados são levados para cozinhar em um tonel com água 

contendo veneno de formiga, para evitar o seu apodrecimento e a criação de bichos (estes 

fazem buracos na taboca e se o fogo for preparado na taboca “bichada” haverá o vazamento 

na hora que for soltá-lo). O processo de cozimento garante um tempo de aproximadamente 

seis meses sem o risco de a taboca ser “bichada”; passado esse tempo, se ela ainda for ser 

utilizada o fogueteiro novamente deverá realizar outro banho de veneno.  

Depois do cozimento a taboca é levada para secar ao sol e estará pronta para a próxima 

fase que é a de lixar. Os fogueteiros lixam as duas extremidades da taboca, o nó e a boca 

(fotografias 24 e 25). O nó é lixado para que o cordão possa ser fixado com maior facilidade, 

uma vez que a superfície da taboca é extremamente lisa. A boca é lixada no caso de 

                                                 
29 Informação obtida durante a pesquisa de campo, com fogueteiros que já participaram deste evento. 
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fabricação de busca-pé, pois ela deverá ser fechada, usando o martelo, e esse processo facilita 

virar o fundo, evitando que ela quebre. As espadas não precisam que suas bocas sejam 

lixadas, pois a extremidade da boca não precisa ser fechada, porém muitos fogueteiros a lixam 

por questão estética, considerando ficar mais bonito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 24 – Processo de corte e lixa das tabocas 

Priscila Silva, 2010 
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Os pedaços cortados da taboca são enrolados por barbantes. Antes do enrolamento, 

dependendo da espessura do rolo de barbante, diminui-se sua espessura. Eles abrem o fio, 

processo feito geralmente nas ruas, tendo como ponto de apoio para esticar o fio os postes de 

energia. Depois de abertos e divididos na espessura desejada o fio tem que passar pelo 

processo de enrolamento, que pode ser feito a mão ou com o uso de algum aparelho 

improvisado, como o motor do liquidificador. O seu giro faz com que o fio seja enrolado 

rapidamente, assim o fio terá um formato de bola e está pronto para o processo de 

enceramento. Em alguns casos, os fogueteiros já compram o fio preparado, processo que 

também passou a ser terceirizado.  

Geralmente quem realiza o processo de enceramento e enrolamento da taboca são os 

ajudantes dos fogueteiros (fotografia 26). A goma deve percorrer por todo o comprimento do 

barbante e cobri-lo. Em uma das visitas, um dos ajudantes reclamava que perdia muita roupa 

em seu trabalho. O argumento se justifica em virtude do longo processo de enrolamento do 

fio: com uma das mãos – no caso a direita – o ajudante passa a cera no barbante, este barbante 

fica preso em duas estacas de madeira que tem por finalidade segurar e separar o fio. Com a 

Fotografia 25 – Tabocas armazenadas 

Alexandre Soares, 2010 
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outra mão – a esquerda – o ajudante segura o barbante que ainda será encerado, junto ao seu 

corpo, de forma a fazer força contra a estaca. Assim, o fio sai do chão, segue na mão esquerda 

do ajudante, passa pelo seu corpo, na região das nádegas, que é o seu ponto de apoio e segue 

para a estaca, no caminho entre o corpo e a estaca está o processo de enceramento feito 

através de movimentos de “vai e vem”. Depois de tanta força, no fim do dia, percebemos o 

processo de desgaste da roupa, encontrando muitas vezes buracos provocados pelo atrito com 

o cordão.  

 

 

 

O cerol é mantido na água e constantemente o ajudante molha a mão e a goma para 

evitar que ela se dissolva e grude muito em suas mãos. Depois do trabalho, as mãos calejadas 

e cansadas por tanto esforço são limpas com óleo de soja, o mesmo utilizado na alimentação, 

e com auxílio de uma faca pequena de mesa. Para fazer o cerol o fogueteiro usa breu e óleo de 

soja ou sebo do boi. O mais empregado é o sebo que deve ser derretido para a obtenção do 

óleo. Para dar cor ao cerol, o fogueteiro utiliza bisnaga de tinta comum de pintura de parede. 

O processo da goma é feita com 1 kg de breu e 200 g do óleo. Ao ser misturada, ela deve ficar 

no fogo até desmanchar o breu, que vem em formato de pedra, e quanto mais tempo no fogo 

Fotografia 26 – Do lado esquerdo encerando o cordão e do lado direito enrolando a taboca 

Alexandre Soares, 2010 
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mais ele vai derretendo. Mexer a mistura ajuda acelerar o processo. A goma fica pronta 

quando sua consistência estiver parecendo um “mingau” bem mole. Depois o material é 

retirado do fogo quando é colocada a tinta. A seguir o cerol é colocado dentro de uma 

lavanderia cheia de água, espera cerca de dois minutos e depois começa o processo de esticar 

a goma, que aparenta a cor vermelha. Depois de 10 minutos de estiramento ele está pronto, 

ficando na cor amarela. O cerol deve ser mantido na água para não derreter.  

 

3.2.2 Bitolar e embarrar  
 

 

Depois de pronta a taboca deve ser bitolada, ou seja, deve ser medida a extremidade da 

boca com uma régua previamente numerada de acordo com a marcação feita pelo fogueteiro 

(fotografias 27 e 28). O número referente ao seu raio é escrito na taboca. Muitos fogueteiros 

utilizavam a própria taboca para fazer a sua bitola, mas como ela “bicha” a cada ano, esta 

deve sempre ser renovada. Hoje eles utilizam qualquer madeira que se apresente um pouco 

mais resistente a cupim. O fogueteiro Adenilson da Conceição (Cride) comentou que este é o 

primeiro passo para alguém começar a vida de fogueteiro (entrevista realizada em março de 

2010).   

 

 

 

Fotografia 27 – Bitola 

Alexandre Soares, 2010 
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Fotografia 28 – Bitolando a taboca 

Alexandre Soares, 2010 

Fotografia 29 – Busca-pé 

Alexandre Soares, 2010 
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Depois de bitolada a taboca é embarrada. O processo consiste em colocar barro na 

taboca. A preparação do barro consiste em secá-lo ao sol, pisá-lo no pilão e depois peneirá-lo. 

Para o preenchimento da taboca a medida necessária de barro corresponde em média quatro a 

cinco malhas (estas correspondem às voltas correspondentes ao cordão enrolado na taboca) 

(fotografia 29). Deve-se bater o barro com um soquete, instrumento feito de ferro que possui 

espessura e tamanho parecidos com o de uma caneta. Todos os processos descritos podem ser 

realizados em qualquer espaço, na rua, em casa, ou nos fundos de quintais, pois não trazem 

risco de chabu. Já a etapa seguinte, a colocação da pólvora, deve ser feita somente no 

barracão. 

 

3.2.3 O pisa pólvora e a boca de cor 
 

 

Para seguir na fabricação do fogo o fogueteiro tem que pisar a pólvora. Esta etapa, na 

década de 80, foi vista como a principal na fabricação do fogo, uma vez que era um ritual 

festivo. A pólvora era considerada como o coração do busca-pé e seu preparativo envolvia um 

preparo especial. De acordo com A. Fontes (1994) o pisa pólvora foi responsável pelo 

surgimento de batucadas, grupos que acompanhavam a fase de fabricação do fogo com danças 

e cantos, seguindo o ritmo da batida dos pilões com tambores. Nesse ritual, homens, mulheres 

e até crianças se revezam em torno do pilão. Atualmente não se realiza mais o ritual do pisa 

pólvora. Alguns grupos de batucadas ainda existem, mas não participam do preparativo da 

pólvora, apenas se apresentam na festa em data e horário determinados pela programação e 

nos cortejos, que envolvem os diversos grupos folclóricos existentes na cidade, 

principalmente pela proibição de realização do pisa pólvora com a presença de terceiros e nos 

fundos dos quintais, comumente realizado na década de 80, devido à produção de um produto 

explosivo. 

Depois de embarrado o fogo vai para a realização dos processos finais. É colocada a 

pólvora fraca – no caso do busca-pé acrescenta-se a pólvora de estouro, e finaliza com a 

bucha, que pode ser feita por qualquer tipo de papel ou palha de bananeira seca. No caso do 

busca-pé o fogo deve ser fechado na extremidade da boca, com o auxílio de um martelo. Após 

essas etapas o fogo é furado, momento de grande atenção e perigo, pois com o auxílio de uma 

broca o fogueteiro perfura a extremidade do nó até atingir a pólvora. Ao comentar sobre a 
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fabricação da pólvora, Epitácio Oliveira, um dos fogueteiros, se considera como verdadeiro 

químico 

Eu trabalho com pólvora, e pólvora contém química, mistura e pesagem. A boca de 
cor, ela tem uma medida própria. É como você faz para fazer uma tinta. Chega aqui 
num local de tinta: - Eu quero uma tinta tal. Aí o cara prepara. Ele vai pesando um 
pouquinho até chegar a cor. A mesma coisa a boca de cor, vai pesando as misturas 
através do uso de clorato e de enxofre. E no caso da cor vermelha é o colocar um 
pouco de giz. Eu não sei o porquê mais o giz dá o vermelho. Ou então ostra ralada, 
ostra pisada, o caldo de ostra. Na verdade nós somos químicos. É a mistura de 
ingredientes que dá a pólvora, a boca de cor e o estouro (entrevista, janeiro de 2010) 

 

O ato de socar a pólvora é considerado como uma das etapas mais arriscadas da 

fabricação dos fogos. Qualquer deslize na produção de fogo ou apenas faíscas podem levar ao 

chabu, com a explosão do fogo. Sobre este fato comenta o fogueteiro Márcio Santos: 

A parte da fabricação que tem mais risco é a parte de socar o busca-pé que é encher 
a taboca de pólvora, aquela parte que está manuseando com a pólvora. Por que pode 
surgir alguma centelha, surgiu centelha incendiou. A centelha de um ferro bater, ou 
alguma coisa cair no chão. A centelha é dar o início do fogo. Por exemplo, o ferro 
que agente soca, escapulir da nossa mão e bater no chão, é soltar um pouquinho de 
faísca e tiver pólvora no chão (entrevista, agosto de 2010) 

 

Ao finalizar o fogo, acrescenta-se pólvora no espaço vazio do nó e o fecha com 

plástico colorido que é amarrado com o próprio cordão sem o cerol. Pronto, agora é só soltar o 

fogo30.  

 

3.2.4 A transmissão do saber 
 

 

 A fabricação dos fogos não é uma aprendizagem natural, mas cultural. As crianças 

aprendem observando seus pais, avós, tios e amigos, tanto ao fabricar quanto ao soltar os 

fogos. É comum encontrar no mês de junho no espaço do forródromo crianças brincando de 

fazer fogo (fotografias 30 e 31). Elas se reúnem para fazer fogo de pitu, pequena bomba que 

provoca muito barulho ao explodir. E assim vão brincando e testando, fazem o fogo, soltam, 

percebem a diferença quanto a demora da explosão e o barulho provocado. Conforme dito por 

Mauss (2003), a habilidade manual só se aprende lentamente, através da educação e da 

imitação. 

                                                 
30 Não há fotografias sobre os processos de fabricação dos fogos porque durante a pesquisa foi restrita a presença 
de pessoas no galpão, sob a vigilância constante do Exército. 



121 

 

O ato de ensinar e aprender são feitos de forma tradicional, pela transmissão oral, pela 

imitação e pela participação em alguns processos da fabricação dos fogos. Estes processos 

ocorrem principalmente no âmbito familiar, nas relações de parentesco ou vizinhança. 

Aprender a fazer fogos é uma alternativa dada pela herança cultural. Entre os entrevistados a 

maioria aprendeu a fabricar fogos com os seus pais ou irmãos. Eles nascem e crescem vendo a 

sua família fazer fogos; enquanto crianças, muitos deles incorporam os próprios fogos nas 

brincadeiras e diversões de infância. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 30 – Criança fabricando fogos de pitu 

Williams Souza, 2010 
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Além da família existe outro mecanismo de aprendizagem do ofício de fogueteiro, que 

consiste na tarefa de ajudante. Enquanto ajudante, o conhecimento é transmitido também pela 

imitação, além da repetição durante a execução das tarefas. Veremos mais adiante sobre o 

trabalho dos ajudantes. 

 

3.2.5 O trabalho – tipos de fogueteiros 
 

 

Existe uma diferença na situação profissional dos fogueteiros estancianos, a depender 

de como a atividade é exercida, da quantidade de produção e da articulação que eles 

estabelecem com o mercado, gerando diferentes categorias de fogueteiros. De forma 

resumida, podemos apresentar quatro categorias básicas, que possuem influências diretas com 

o tempo de serviço e o modo como aprendem a técnica (tabelas 3 e 4). 

Fotografia 31 – Meninos fabricando fogos de pitu 

Williams Souza, 2010 
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Tabela 3 – Tipos de fogueteiros – características 

TIPO TRABALHO PRODUÇÃO RITMO DE TRABALHO MATÉRIA PRIMA COMÉRCIO 
Grandes 

fogueteiros 
Cinco a seis 

ajudantes 
350 dúzias de 

busca-pé 
Começa em dezembro trabalhando 

todos os dias da semana 
Terceirizam parte do trabalho e 

compram a taboca 
Prefeituras, comerciantes de fogos 

de outras cidades e particulares 

Médios 
Fogueteiros 

Dois ou três 
ajudantes 

200 dúzias 
Começam em fevereiro trabalhando 

todos os dias da semana 
Terceirizam parte do trabalho e 

retiram no mato a taboca 
Prefeituras, comerciantes de fogos 

de outras cidades e particulares 

Fogueteiros 
amadores 

Um ou dois 
ajudantes 

20 a 30 dúzias 
Começam em fevereiro e trabalham 

geralmente em finais de semana 
Retira no mato a taboca Não vendem. Consumo próprio. 

Ajudantes Não há ajudante 15 a 20 dúzias Não tem um ritmo definido Retira no mato a taboca Não vendem. Consumo próprio. 

 

Tabela 4 – Informações dos entrevistados 

FOGUETEIRO IDADE PROFISSÃO 
TEMPO DE 

FOGUETEIRO 
FORMA DE APRENDIZAGEM 

DÚZIA DE FOGOS 
QUE PRODUZ POR 

ANO 

F1 28 anos Vigilante 12 anos Aprendeu como ajudante de fogueteiros mais velhos 180 dúzias 

F2 36 anos Pintor 20 anos 
Aprendeu com o irmão, e começou produzindo pitu de cano 

quando criança 
350 dúzias 

F3 47 anos 
Comerciante 
e pescador 

25 anos ------ 350 dúzias 

F4 48 anos 
Funcionário 

público 
30 anos Aprendeu com o pai. 20 a 30 dúzias 

F5  50 anos Pescador 50 anos Aprendeu como ajudante do o ex-cunhado, o Tonho Lixa 200 dúzias 

F6 57 anos Pescador 16 anos 
Aprendeu com os fogueteiros mais velhos e hoje produz fogos 

com os filhos. 
200 dúzias 

F7 60 anos Pescador 40 anos 
Aprendeu com fogueteiros mais velhos e com uma mulher de 

um falecido fogueteiro. 
300 dúzias 
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Os grandes fogueteiros são aquele que possuem um maior capital para investir na 

compra de matéria-prima, trabalho terceirizado e contratação de ajudantes. Eles produzem em 

média 350 dúzias de fogos por temporada de festa. São os fogueteiros que têm maior prestígio 

na cidade, por seus fogos apresentarem maior confiança na população pelo baixo risco de 

provocar chabu. De acordo com os fogueteiros, o prestígio demora a ser conseguido, envolve 

muitos anos de trabalho de qualidade para que a população possa ter confiança. Mas, quando 

se consegue chegar a ser um grande fogueteiro da cidade, perder o prestígio pode levar pouco 

tempo, basta fabricar fogos de baixa qualidade. Isto porque é a própria população que compra 

os fogos e divulga de boca em boca se eles foram bons ou não. 

Os médios fogueteiros são aqueles que não possuem grande capital para a compra de 

matéria prima e geralmente não terceirizam muito a sua produção. Contratam ajudantes, mas 

em quantidade menor. Geralmente eles tencionam chegar a aumentar a produção e chegar a 

ser um grande fogueteiro. Uma de suas grandes vitórias consiste em “derrubar” os grandes 

fogueteiros nos concursos, pois ao vencê-los, tarefa vista como difícil, passam a ser bem 

vistos pela população, o que promove o seu orgulho próprio aos ter seu fogo eleito como o 

melhor entre os outros. 

O fogueteiro amador geralmente são filhos, irmão, primos de fogueteiros, que 

aprenderam o trabalho no seio familiar, mas que não seguiram com o oficio, trabalhando em 

outros setores. Eles geralmente produzem fogos para o seu próprio consumo e o da família, e 

quando vende é por ocasião especial. Não possuem espaço próprio para a produção e fabricam 

seus fogos nos galpões de fogueteiros da própria família ou de amigos. 

O ajudante se divide entre os não fogueteiros e fogueteiros amadores. Os não 

fogueteiros ajudantes são aqueles que não possuem conhecimento de todo o processo de 

fabricação, fazendo apenas uma atividade específica, como encerando ou enrolando a taboca. 

Muitos jovens procuram ser ajudantes para aprender a fazer fogos, assim, enquanto estão 

executando as suas tarefas, procuram aprender principalmente pela observação o processo de 

confecção dos fogos. Os fogueteiros amadores ajudantes são aqueles que trabalham para um 

grande fogueteiro para conseguir verba para comprar o seu material e fazer os seus fogos para 

brincar nas festas. 

Embora haja uma hierarquização entre os fogueteiros, elas não se expressam 

essencialmente através da relação de poder, mas por outras relações, como o prestígio, o 

modo como a fabricação dos fogos é concebido – trabalho ou lazer e a questão do 
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conhecimento da técnica. Assim, o grande fogueteiro não reconhecido especificamente pelo 

seu tempo de trabalho, mas pelo prestígio conferido pela população por fabricar bons fogos – 

os que não dão chabu – conseguem aumentar a sua fabricação principalmente por causa das 

encomendas. Além disso, a grande maioria possui como profissão o ofício de pescador. O fato 

se justifica pelo fato de que a maioria dos fogueteiros moram no bairro Porto D’Areia ou 

chegaram a morar em algum momento da vida, onde existe uma comunidade de pescadores. 

 

3.2.6. O trabalho – desafios e mudanças 
 

 

Ao longo deste capítulo foi possível conhecer um pouco do processo de fabricação dos 

fogos de artifício e percebemos que se trata de um longo trabalho que requer força, atenção e 

agilidade. Mas esta não é a única tarefa árdua enfrentada pelos fogueteiros. Hoje, diante do 

processo de modernização da festas, os trabalhadores tiveram que adequar seus mecanismos 

de fabricação, pois não foram somente os fogos que passaram pelo processo de adequação 

para o novo modelo de festas, sendo proibido o seu uso livremente pelas ruas. A pólvora 

também sofreu processo de adaptação, sendo proibido o seu armazenamento e manipulação 

em casas ou fundo de quintal – fato recorrente há alguns anos : 

Hoje em dia a proibição do pisar da pólvora é muito grande. Tem que ter um lugar 
reservado para pisar pólvora porque é muito arriscado. E há tempos atrás, há trinta, 
quarenta anos atrás se pisava pólvora em qualquer sala em qualquer galpão que 
estivesse confeccionando busca-pé e espada. Todo mundo dançava em volta do 
pilão. Todo mundo, os homens batiam a pólvora e todo mundo fazia um roda 
cantando e tocando tambor, tirando verso, cantando e dançando. Mas hoje em dia 
não existe mais. Hoje em dia não para estar criança onde esteja pisando pólvora 
(Josefa Maria Assunção, entrevista, janeiro de 2011) 

 

Assim, criaram a necessidade de construção de um barracão para a realização de todas 

as etapas que se utilizam de material explosivo, em especial, a pólvora. O barracão foi 

construído em uma área afastada da cidade, no povoado chamado Dizilena. Ele foi construído 

pela prefeitura da cidade, que doou o terreno e ajudou financeiramente na construção de dois 

galpões fechados para armazenamento do material e dois abertos para a produção dos fogos 

(fotografias 32 e 33).  
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Fotografia 32 – Barracões de armazenamento de material e de confecção dos fogos de artifício 

 

 

  

 

Fotografia 33 – Barracão de armazenamento de material e confecção de fogos 

Alexandre Soares, 2010 

Alexandre Soares, 2010 
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O secretário de cultura de Estância, Carlos Menezes Júnior, comenta sobre o apoio 

dado pela prefeitura na construção dos barracões: 

O prefeito Ivan Leite desapropriou um terreno afastado da área urbana, de casas, na 
Dizilena. Passou para a associação, deu uma ajuda de custo para toda a parte 
arquitetônica dos paiós, onde têm o armazenamento, paiós para a fabricação, enfim, 
separados. Dentro de toda a normatizava [estabelecida] pelo Exército. Nós 
chamamos o Exército para ver se o local era legal, o que precisava toda a estrutura. 
Fizemos. E aí este ano eles construíram. Eles próprios fizeram mutirão. [...] E agora 
o que nós fizemos, a prefeitura só compra os fogos de quem for construir e 
armazenar lá nos paiós construídos nesta área. [...] Hoje eles fabricam com 
segurança, armazenam com segurança, numa área reservada e projetada para isso. 
Para mim isso foi o maior ganho, para esses agentes culturais que há décadas 
prestam serviço. É o nosso patrimônio material, com segurança e dentro da 
legalidade, com vistoria do Corpo de Bombeiro, com vistoria do Exército. Pra mim 
essa foi a maior benfeitoria de nossa administração para eles (entrevista, agosto de 
2010). 

 

A iniciativa da prefeitura surgiu com a necessidade de criação de um espaço específico 

para a produção dos fogos dentro da legalidade, em relação ao armazenamento e manipulação 

de materiais de risco. Mas o reconhecimento desta necessidade surgiu após uma explosão 

ocorrida em 2008 no antigo galpão de produção de fogos, localizado no bairro Porto D’Areia. 

Esta explosão foi provocada por um busca-pé que estava sendo testado na área externa, 

próxima do galpão. Assim que entrou no galpão, o busca-pé atingiu os fogos que estavam 

prontos e armazenados, além de também levar fogo na pólvora armazenada.  Todos os 

entrevistados que comentaram sobre o fato enfatizaram que a cidade de Estância chegou até a 

tremer com a potência da explosão. Várias dúzias de fogos ficaram perdidas, o que provocou 

muito prejuízo aos fogueteiros. Não houve vítimas fatais, apesar de ter no momento da 

explosão dois ajudantes e o filho de um fogueteiro dentro do barracão; eles tiveram tempo de 

correr e fugir. Sobre o antigo barracão e novo galpão, comenta Márcio Santos: 

O primeiro galpão não era legalizado, era sempre provisório. E agora graças a Deus 
a administração local comprou um terreno e passou para a associação fabricar fogos 
para toda a vida, afastado da cidade, zona rural, dois galpões duas áreas da 
fabricação e bastante área para crescer. Hoje graças a Deus esse risco agente não 
corre mais do Exército vim prender a nossa produção toda (entrevista, agosto de 
2010) 

 

A fala de Márcio Santos revela que como até o ano de 2010, quando foi entregue o 

galpão, os fogueteiros não possuíam um local fixo e legalizado para a realização de seu 

trabalho. Por isso, em alguns anos, seus materiais eram apreendidos pelo Exército, por não 

estarem adequados às normas e não possuir permissão de manipulação de pólvora. Mas 

mesmo com a construção do novo galpão, longe de casas residenciais, com espaço fechado 
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para o armazenamento separado da pólvora, os fogueteiros lutam para conquistar o alvará o 

Exército. Existe a exigência de colocação de um pára-raio na localidade. Enquanto isso eles 

trabalham com uma liberação provisória. 

Outro desafio enfrentado pelos fogueteiros é o elevado preço que eles pagam para 

obter os materiais de trabalho e pelos ajudantes. Os grandes fogueteiros chegam a investir 

cerca de R$ 1.300,00 para pisar a pólvora, e pagam uma diária de R$ 30,00 para o ajudante 

enrolar cerca de quinze dúzias de taboca. De acordo com os fogueteiros mais antigos o fato 

não ocorria há tempos atrás, quando ajudantes trabalhavam para os fogueteiros em troca de 

aprender o ofício ou de ganhar alguns fogos para brincar o São João: 

Eu mesmo não piso a pólvora. Pago par pisar. O gasto desse ano, só para pisar a 
minha pólvora, foi R$ 1300, só para pisar, a mão de obra. Pisou em uma semana. 
Sabe quantos quilos eu pisei? Novecentos e quarenta. Sabes quantas dúzias eu 
fabriquei? No menos trezentos e cinquenta, de espada e busca-pé. [...] Ninguém quer 
enrolar [a taboca]. Realmente é o mais difícil. Eu pago R$ 2,00 em uma dúzia para 
enrolar. Tem gente que enrola quinze dúzias e ganha R$ 30,00 o dia meu amigo! 
(Carlos Alberto da Conceição, agosto de 2010). 

 

Aqui na Estância todo mundo fazia fogo e nada foi pago. Nada de fazer pago. Tudo 
era de graça. Hoje em dia tudo que você quiser fazer é pago. Não é nada de graça. 
Hoje em dia não tem nada de fogo de graça. Por isso que o fogo está caro. Tem nada 
de graça, antigamente tudo era a favor. Para pisar uma pólvora tem gente que ganha 
até cem contos por dia (Antônio dos Santos, janeiro de 2011). 

 

Os fogueteiros mais antigos mencionam que o trabalho feito pelos ajudantes de forma 

gratuita data de uns trinta anos atrás, quando eles começaram a aprender a arte de produzir 

fogo. Assim, foi em relação a essas pequenas trocas, de fogos e conhecimentos, que os mais 

antigos fogueteiros aprenderam a profissão. Ao recorrer à história da festa do fogo, nota-se 

que este período corresponde aos anos 70 e até 80. E juntando isto ao fato de que o período 

dos anos 90 também representou grande produção e venda de fogos, de acordo com os 

depoimentos de antigos fogueteiros, pode-se compreender que o processo de pagamento pelo 

serviço prestado foi um reflexo do processo de modernização da festa e representou o início 

do mecanismo de institucionalização do trabalho dos fogueteiros. Hoje, para ser considerado 

fogueteiro, a pessoa tem que ter uma “careteira” feita pela associação junto com o Exército: 

Para ser considerado fogueteiro ele tem que fazer fogos, tem que ter a carteira. [...] 
A carteira, só quem tira a carteira é o presidente da associação, mas agora não está 
tirando não porque só tira essa carteira depois de estar o alvará do Exército. E a 
associação não está ainda com o alvará do Exército porque o Exército para dar o 
alvará tem que ter um para-raio e o para-raio é muito dinheiro (Domingos de Jesus, 
entrevista, janeiro de 2010). 
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Mas a carteirinha não significa que o fogueiro passa a ser reconhecido entres os 

moradores da cidade. É importante saber que os grandes fogueteiros são os que possuem 

prestígio pelos moradores da cidade além de produzirem mais, venderem muito, pois quando 

chega o período de festas eles já não possuem alguma dúzia de fogos para ser vendido, pois 

toda a produção que não é feita por encomenda já foi comprada. O que leva aos compradores 

a recorrer aos demais fogueteiros. A grande produção é feita principalmente por encomenda 

(e quem encomenda já tem fogueteiro acertado): 

Ele é bom porque já vem do ajudante, se ele pega um ajudante ruim ele não vai fazer 
bom não. Porque o fogo já vem do enrolamento, se o enrolamento for mal enrolado 
ele já não presta. Sabe por que não presta? Porque ele não vai aguentar bater não. E 
o fogo tem que ser bem batido, porque se ele não for bem batido não presta de jeito 
nenhum.  O chabu está garantido porque o erro já vem da corda, vem do começo do 
serviço ali. [...] Mas você fizer fogo ruim você pode pendurar a chuteira porque não 
vende mais nenhum não. Ninguém lhe procura, ninguém quer. Se você fizer um 
ruim e começarem a criticar: - Olha o fogo de Carlinhos está ruim. Você não vende 
mais nenhum não. Pode pendurar as chuteiras. Quando o povo for esquecer já é 
tarde (Carlos Alberto da Conceição, entrevista, agosto de 2010). 

 

No depoimento acima percebe-se que para ser um bom fogueteiro, reconhecido por 

toda a cidade, é preciso ter capricho e perfeição na elaboração do fogo. Dos grandes 

fogueteiros, que utilizam ajudantes, é cobrada grande fiscalização no processo, não somente 

para evitar o chabu, mas também para preservar o nome.. O turista contribui pelo fato de 

assistir às apresentações públicas fornecidas pela prefeitura mediante a compra dos fogos. 

Mas também não é a prefeitura a maior compradora dos fogos desses fogueteiros. De acordo 

com eles, a grande produção de fogos é proporcionada principalmente pelas vendas feitas a 

diversas outras prefeituras e barraqueiros de outras cidades, além de alguns estancianos que 

retornam à cidade e que prestigiam a festa do fogo, além dos moradores da cidade. 

Diante da profusão de informações, resta reconhecer que os fogueteiros de Estância se 

tornaram profissionais dos fogos de artifício, mas não se limitaram a isso; são químicos, 

artistas e principais produtores da festa do fogo, por isso, em homenagem, a prefeitura em 

2009 adotou a data do dia 29 junho como o “dia do fogueteiro”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Este trabalho procurou fornecer conhecimento sobre a festa do fogo realizada na 

cidade de Estância/SE; ritual festivo complexo, fruto de uma brincadeira lúdica com fogos de 

artifício que ao longo da história passou por diversos processos de mudanças, transformações 

e adaptações. Hoje ela não representa apenas um espetáculo, ela é uma reafirmação de 

identidade cultural e visibilidade política. Assim, a festa do fogo do São João de Estância é 

um fenômeno de intensa sociação, expressa através de um conjunto de atividades rituais, 

lúdicas e estéticas, permeadas por técnicas corporais específicas. Ao expor sua história, a festa 

do fogo permite a criação de uma ligação entre ela, a própria festa, e a cidade que a realiza, 

através de uma imagem, ou melhor, pela representação material de sua cultura e permite o 

reconhecimento de algumas fases, desde a realização das festas “inconvenientes” até a atual 

festa do forródromo.   

As festas inconvenientes possuíam um caráter comunitário e religioso. A festa do fogo 

neste período tinha uma função lúdica. O tempo e o espaço desde esta época já eram 

importantes unidades para a sua expressão. Festa de calendário, herança das festas de 

Solstício de Verão, a festa se repetiu a ponto de adentrar os dias atuais, de forma cíclica e 

repetitiva. O seu espaço para a realização afirmava a separação da casa e da rua. A rua, 

destinada aos fogos com brincadeira realizadas no período noturno, iluminava e alegrava as 

noites de festa. Mas, por incomodar os da casa e por queimar os da rua, a festa passou a ser 

reprimida, a ponto de sua proibição proporcionar escuridão e silêncios nos períodos das festas 

de pouca animação. 

Mas eis que um grito de fogo surge entre os jornais – Fogo! Haja Fogo! – e com ele 

retornam as festas e com elas o barco de fogo e os busca-pés. A festa do fogo reaparece neste 

período trazendo um número maior de barcos e o seu criador permanece presente na memória 

coletiva da comunidade. Retornam ao cenário festivo o espaço marcado pelas ruas. Ao serem 

anunciadas as ruas que percorreriam os barcos, os moradores da cidade sabiam onde iria 

ocorrer a festa do fogo. Este período representou grande realização das festas, pois vários 

elementos se incorporam a ela. Entre eles destacamos os batalhões de fogo – belíssimo ritual 

de caráter lúdico que colocava em rivalidade grupos locais, formados principalmente por 

moradores de determinados bairros da cidade, através de ações simbólicas e comunicativas. 
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Em 1975 reconheceu-se oficialmente a importância dos festejos juninos para o uso 

político, cultural e turístico. Neste momento as políticas públicas, pautadas no discurso de 

uma valorização de cultura e manutenção da “tradição”, apropriaram-se do São João de 

Estância de forma a buscar uma reorganização de seu significado, realização e função de seus 

objetos e de suas práticas, ao mesmo tempo unificando a produção simbólica da festa e 

buscando sua diferenciação em relação aos eventos semelhantes. A inserção e o incentivo do 

município e do Estado na promoção da festa configuraram um processo de mudança 

significativo, desempenhando as sua função estritamente lúdica, mescladas e até mesmo 

substituídas pelos espetáculos destinados aos “de fora”, o que fez surgir, deste modo, novas 

relações sociais. 

A iniciativa popular passa a ser substituída pela mediação do poder público na 

realização do São João de Estância; a festa perde a sua natureza comunitária e adquire uma 

feição moderna e se volta para o público externo. Neste período ocorrem maior crescimento e 

visibilidade da festa no cenário junino em nível estadual, regional e nacional. Por esses 

motivos, a pressão contra o uso dos fogos, realizada no período das festas inconvenientes, 

diminuiu. A festa do fogo passa a ser vista como um importante espaço de visibilidade 

política e atração turística. 

Anos mais tarde, depois de inúmeros acidentes, provocados principalmente pelo 

chabu, a pressão oficial por parte da prefeitura sobressai. Há o esforço de controlar os lugares 

de soltar os fogos de artifício, evidenciado principalmente com a criação do buscapezódromo, 

que representou o processo de modernização da festa e reconfiguração dos espaços festivos. 

As ruas dão lugar aos espaços construídos oficialmente para a realização do São João. Deste 

fato resultou uma padronização, isto é, seguir os modelos de festividades juninas realizadas 

pelos forródromos. Enquanto o outro meio de controle dos fogos, através da criação de lei, 

resultou a proibição da festa do fogo livremente pelas ruas da cidade. A festa vai perdendo o 

seu caráter lúdico. Mas isso não significa o fim, pois existe hoje resistência por parte de uma 

camada da população que realiza a festa do fogo mediante as proibições.  

Neste contexto, o barco de fogo se torna o símbolo distintivo de Estância, que, nas 

festividades juninas, o diferencia de outras cidades, a partir de uma construção identitária que 

busca unir e representar a cidade por meio da festa. A identidade festiva é construída a partir 

de marcas de distinção erguidas pelas políticas públicas com base na memória coletiva da 

história da festa, que classifica o barco de fogo enquanto artefato cultural diferenciador de 

contextos festivos semelhantes.  A representação simbólica da identidade festiva local, através 
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de um artefato cultural, demonstra a necessidade de uma criação de uma temática, que 

anuncia o que a festa e a cidade têm a proporcionar aos seus turistas. Pensar em uma 

identidade temática leva-nos a reconhecer estratégias de apelo a um discurso local 

diferenciador e de legitimidade. A festa do fogo, ao ser tematizada, impõe mudanças em sua 

realização e a ressignificação do ato de festejar, limitado às apresentações e divulgação de 

suas imagens, repetidas e exploradas pelos próprios organizadores e pelos meios de 

comunicação. Este discurso identitário se materializa a fim de transmitir uma historicidade 

marcada pela diferença cultural.   

Logo o barco de fogo passa a ser um instrumento de propaganda institucional, 

presente, por exemplo, nos panfletos e cartazes. Importante lembrar que os barcos de fogo são 

formas artísticas, criados para integrar a festa do fogo. Em sua primeira fase, no início do 

século XX, o barco era o marcador do fim da festa. Além disso, nos anos 50 do século XX, o 

barco de fogo anunciava os locais de realização da festa do fogo na cidade, indicando as ruas, 

espaços de festa. Eles anunciavam neste período o início das batalhas de busca-pés, pois logo 

após a corrida seguiam guerreando com os batalhões de fogo. 

A festa do fogo é um ato coletivo, não somente nas apresentações públicas, mas 

principalmente na confecção dos fogos. O trabalho de criação dos busca-pés, espadas e barcos 

de fogo feitos para a apresentação pública envolve uma equipe, formada pelo fogueteiro e 

seus ajudantes. O trabalho, assim como a festa, sofreu um processo de modernização, 

deixando de ser produzido de forma artesanal para ser produzido em grandes escalas, 

chegando a utilizar-se de linhas de produção estruturadas e organizadas de forma profissional. 

Os fogueteiros possuem as suas próprias carteiras profissionais e juntos em associação 

precisam de liberação do Exército para a produção de seus produtos. 

Os próprios fogueteiros, produtores dos fogos de artifício, assim com a dinâmica da 

festa e da cidade, sofreram o processo de modernização. Atualmente o trabalho de produção 

dos fogos requer por parte dos fogueteiros um grande investimento, principalmente quando se 

tem uma grande produção. Técnica, química e arte se misturam para a elaboração de uma 

estética elaborada de produção do fogo, pois há a necessidade de produzi-lo de forma limpa, 

sem fumaça, com muito brilho e força em seu arrojo. 

A festa do fogo sobrevive no tempo e reinventa formas ao passar por diferentes 

gerações; confere prestígio; proporciona encantamento com sua utilização por fins lúdicos e 

pela estética desenvolvida em seus artefatos; seu chabu mantém o medo frente ao perigo e 
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proporciona uma regularização da festa por seu risco. Elas tematizam a identidade, ligam e 

representam a cidade; são úteis nas propagandas e lucrativas em sua produção; remetem às 

lembranças, de uma memória comum a todas, de um passado recente ou distante, tornando-se 

indispensável para a cidade. Indispensável ainda para turistas e moradores, para promotores e 

divulgadores (e até para nós que a temos como objeto de pesquisa). 

Falar sobre a festa do fogo requer muito mais do que descrever seu objetivo e 

apresentar os seus momentos dentro da festa. Foi preciso conhecer a sua história, que remonta 

à história cultural do seu povo para entender como se configura hoje o seu papel. Conhecer o 

seu processo de produção configurou-se em um grande aliado para o conhecimento dos 

bastidores do tão gracioso e atrativo espetáculo; outra beleza foi revelada, outras técnicas 

conhecidas. Aliou-se o conhecimento da festa às práticas sociais que a promovem, o que nos 

permitiu mostrar a importância do artefato cultural na sua realização e nos seus rituais, com 

base na construção de uma identidade que alia as práticas com o processo de diferenciação e 

tematização da festa em relação com a sua própria cidade.  
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GLOSSÁRIO 
 

 

Abrir o cordão – dividir o cordão de forma a diminuir sua espessura.  
 
Amarração – ato de fechar a boca do fogo de artifício, com um plástico colorido seguro com 
um cordão encerado. 
 
Arrojo – força exercida pelo fogo de artifício – espada ou busca-pé, proporcionado pela 
pólvora, que desenvolve um forte barunho. 
 
Barracão – construção de alvenaria de um espaço permanente para a fabricação dos fogos, 
em especial, para o processo que utiliza a pólvora, que fica afastado de casas residenciais.  
 
Barro – argila usada para o embuchamento do fogo. 
 
Bitola – artefato de madeira que possui marcações que determinam o raio da boca da taboca.  
 
Bitolar – numerar a taboca de acordo com a numeração correspondente a bitola. 
 
Boca ou boca de cor – abertura da extremidade da taboca que se opõem ao seu fundo e pela 
qual se deposita o material do fogo como a pólvora e o barro. 
 
Broca – instrumento usado para perfurar o barro embuchado no fogo, até o alcance da 
pólvora. 
 
Brocar – furar com a broca o barro embuchado. 
 
Bucha – papel ou palha de coqueiro seco usado para preenche a taboca após a colocação da 
pólvora. 
 
Bicho – uma espécie de cupim constantemente presente nas tabocas. 
 
Cavalete – armação em quatro pés usada para segurar o cordão ao ser encerado. 
 
Chabu – falha do fogo de artifício, quando ele não funciona ou funciona de forma errada. 
 
Cera – material colante resultante da mistura de parafina e breu de óleo, geralmente utilizada 
na cor amarela e usada para encerar o cordão. 
 
Cordão – é um barbante utilizado para enrolar a taboca. 
 
Embarrar – colocar barro na taboca e bater com a soquete. 
 
Embuchar – socar a bucha dentro da taboca. 
 
Enxofre – substancia química de cor amarelo-esverdeado, utilizado na fabricação da pólvora. 
 
Enrolamento – ato de enrolar a o cordão encerado na taboca. 
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Fundo – extremidade da taboca que se opõem a boca. 
 
Fogueteiro – pessoa que fabrica os fogos. Ele tem o conhecimento de todo o processo de 
fabricação e sabe produzi-lo sozinho. 
 
Fogo – referencia aos fogos de artifício de efeito pirotécnico, que produz ruído, efeitos 
luminosos e às vezes explosões. 
 
Goma – cera. 
 
Malha – cada volta dada pelo cordão na taboca. 
 
Nó ou gomos – Parte divisória dos gomos da taboca que. Acabamento que segura o 
enrolamento do cordão na taboca. 
 
Pilão – instrumento de madeira que serve para pisar a pólvora e o barro. 
 
Pitu – pequena bomba de estouro feito com cano de água e pólvora.  
 
Pocar – estourar. 
 
Pólvora de explosão – pólvora que possui efeito explosivo, usado na fabricação do busca-pé. 
 
Pólvora fraca – pólvora que dá impulso ao fogo. 
 
Rabear – força e barulho exercido pelo fogo impulsionado pela queima da pólvora. 
 
Roqueiras – arma de fogo, de cano largo e curto, semelhante ao bacamarte. 
 
Salitre – substância química usada na preparação de pólvora fraca. 
 
Soquete – instrumento usado para embarrar, feito de ferro e com tamanho e espessura 
semelhante a uma caneta. 
 
Taboca – cápsula feita de gomo de bambu, base dos fogos. 
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APÊNDICE A – Lista de entrevistados 

 

ASSUNÇÃO, Josefa Maria Santos de. (Dona Zefinha da Batucada); 67 anos, artesã e dona da 
Batucada Busca-pé. Estância: 17/01/2011, 37min. 
 
CONCEIÇÃO, Adenilson da. (Cride); 36 anos, pintor e fogueteiro. Estância: 15/03/2010, 
42min, 11min.; 11/08/2010, 33min.  
 
CONCEIÇÃO, Carlos Alberto da. (Carlinhos); 47 anos, comerciante e fogueteiro. Estância: 
09/08/2010, 1h 45min. 
 
JESUS, Domingos Martins de. (Mingo); 57 anos, comerciante, pescador e fogueteiro. 
Estância: 18/01/2011, 40min. 
 
NORONHA, Maria Selma Barreto; 76 anos, professora e ex-diretora do Memorial de 
Estância. Estância, 18/01/2011, 15min; 54min. 
 
OLIVEIRA, Epitácio Mendonça de. 48 anos, funcionário público e fogueteiro. Estância: 
17/01/2011, 35min. 
 
SANTOS, Antônio Manuel dos. (Tonho Lixa); 60 anos, pescador e fogueteiro. Estância: 
18/01/2011, 1h 17min. 
 
SANTOS, Márcio José Bastos. (Marcinho); 28 anos, vigia noturno e fogueteiro. Estância: 
10/08/2010, 8min, 17min. 
 
SANTOS, Mariana Michele N.; 30 anos, auxiliar administrativo, dona da Batucada Quebra-
Coco. Estância: 17/01/2011, 27min, 07min. 
 
SANTOS, Valter. (Cuco); 50 anos, pescador e fogueteiro. Estância: 18/01/2011, 20 min. 
 
SOUZA JÚNIOR, Carlos Menezes; Secretário de Cultura Juventude e Desperto da Cidade de 
Estância (durante os anos de 2009 e 2010). Estância: 10/08/2010, 28 min.  
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ANEXO A – Matérias publicadas na imprensa sergipana 

 

 

A Razão 
Anos: 1902 – 1922. 
Local: Estância – SE 
Acervo consultado: Biblioteca Pública Epifânio Dórea (documento digitalizado e 
hemeroteca); Arquivo pessoal do historiador Francisco José Alves. 
 
Cinform 
Anos: 1996, 1998 – 2010. 
Local: Aracaju – SE 
Acervo consultado: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (documento original). 
 
Folha Trabalhista 
Anos: 1949 – 19955, 1960 – 1963. 
Acervo consultado: Biblioteca Pública Epifânio Dórea (documento digitalizado e 
hemeroteca); Arquivo pessoal do historiador Francisco José Alves. 
 
Jornal da Cidade 
Anos: 1971 – 1977, 1980 – 1984, 1987 – 2007, 2009 – 2010.  
Acervo consultado: Biblioteca Pública Epifânio Dórea (hemeroteca – documento original) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

ANEXO B – Algumas páginas de jornais da imprensa sergipana  

 
A Razão: 23 de junho de 1912, p. 01. 
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Folha Trabalhista: 17 de junho de 1951, p.01. 

 



148 

 

Jornal da Cidade: 23 de junho 1973, p.03. 
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Jornal da Cidade: 26 de junho de 1994, p. 05. 
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Cinform: 03 de junho de 2007, Publicidade p. 04. 

 

 

Cinform: 03 de junho de 2007, Publicidade, p.05. 

 


