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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do conhecimento: Território e diversidade cultural. 

 

Festa Junina no Brasil 

 

 

Fonte: Pixabay.com 

 

Com a colonização do Brasil pelos portugueses a partir do século XVI, as festividades juninas no 

Brasil foram se estabelecendo sem maiores dificuldades e ganhando um feitio próprio. 

As comemorações das festas juninas no Brasil, além de manterem as características herdadas 

da Europa, como a celebração dos dias dos santos, também mesclaram elementos típicos do 

interior do país e de tradições sertanejas, forjadas pela mescla das culturas africana, indígena e 

europeia. Sendo assim, as comidas típicas (como a pamonha), as danças, o uso de instrumentos 

musicais (como a viola caipira) nas festas etc., tudo isso reflete milênios de tradições diversas que 

se fundiram. 

O local onde acontecem as festas chama-se arraial, um espaço grande ao ar livre onde são 

montadas barraquinhas e acontecem as danças (quadrilha e forró). A maior festa junina do mundo 

acontece em Campina Grande, na Paraíba, que chega a reunir 100 mil pessoas por noite. 

Atualmente, as Festas Juninas estão espalhadas por todo o Brasil com formatos diferentes, mas 

sempre lembrando a tradição Nordestina. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/festa-junina.htm | Acesso em 19/06/2020 

 

Vamos realizar algumas atividades? 

  

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/festa-junina.htm
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1- Você já participou de alguma Festa Junina? 

(   ) sim  (   ) não 

 

 

2- Já dançou quadrilha? 

(   ) sim  (   ) não 

 

 

3- Pergunte a seus familiares e registre quais comidas típicas da Festa Junina eles conhecem. 

Inclua os que você conhece também. 

  

  

  

  

 

 

4- Faça uma pesquisa sobre quais elementos fazem parte de uma festa junina. Você irá 

perceber que cada região do Brasil tem suas especificidades. Registre o que mais te chamou 

a atenção. 

  

  

  

  

 

 

5- Encontre no caça-palavras os itens que podemos encontrar nas festas juninas: 

 

 


