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As manifestações festivas apresentam dimensões territoriais e culturais que vão além do mero 
festejar, há sentidos, ritmos e formas que lhes dão caráter de pertencimento e enraizamento do 
povo com o seu lugar de vivência. A festa de São João foi trazida de Portugal em meados do 
século XIX e a cada ano que passa torna-se mais representativa para a população.  Nesse 
sentido este artigo visa apresentar as festas do São João no estado de Sergipe com o intuito de 
discutir a sua importância e alcance tendo como referencial teórico conceitual o território 
embasado em Haesbaert (2005), e enfocando a festa enquanto patrimônio cultural. Utilizamos 
como instrumentos metodológicos pesquisas de campo qualitativas, informações em fontes 
secundárias e o acompanhamento de algumas festas realizadas no Estado. A festa de São João 
é comemorada em grande parte dos municípios estado no dia 24 de junho e atrai grande 
participação popular sergipana e de outros estados. Em alguns municípios predomina a festa 
religiosa e em outros a festa profana. No primeiro caso predominam os rituais tradicionais como 
o uso das fogueiras, balões, mastro e quadrilha. No segundo caso predominam rituais 
ressignificados com a apresentação de shows de bandas de renome nacional, concursos de 
quadrilhas visando a espetacularização, entre outras.  No geral, a festa de São João é de 
extrema importância para a igreja católica assim como para a população, proporcionando 
congraçamento de todos em torno do santo mais popular do Nordeste do Brasil. 
 
 
Breves considerações sobre geografia, patrimônio cultural e território 

 

A ciência geográfica navega em diversas áreas do conhecimento, e por vezes, 

atribuíram a ela a síntese de todas as outras ciências, por longo tempo e mesmo nos dias atuais 

percebemos que tal acepção ainda permeia o imaginário de alguns estudiosos a respeito do 

objeto de estudo da geografia. 

Na complexidade de pensamento atual, a ciência geografia envereda por outros 

caminhos, sempre buscando as relações espaciais dos fatos. Nesse sentido o patrimônio cultural 

se adequa como objeto de análise da ciência geográfica. 

Grosso modo, patrimônio é tudo aquilo que advém da cultura dos seres humanos, ou 

seja, todos os bens que possuem valor relevante para o reforço da identidade de um 

determinado lugar. 

                                                             
1 Pesquisa relacionada ao projeto “Dimensão territorial das festas populares e do turismo: estudo comparativo do 

patrimônio imaterial do Ceará, Goiás e Sergipe” Edital Pró-Cultura Capes/Minc/2008. Desenvolvido em Sergipe pelo 
Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura do NPGEO/UFS, sob coordenação da Professora doutora Maria Augusta 
Mundim Vargas. 



O patrimônio cultural tem duas nuances: patrimônio material e imaterial. Segundo o 

IPHAN O patrimônio material é composto por um conjunto de bens culturais classificados 

segundo sua natureza nos quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; 

histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis como os 

núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; e móveis como 

coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 

videográficos, fotográficos e cinematográficos. 

No caso do patrimônio imaterial a UNESCO define: "as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares 

culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 

indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural”. 

O Patrimônio Imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado 

pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de 

sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para 

promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana (IPHAN). 

Numa visão um pouco mais aprofundada de patrimônio imaterial, percebemos que nesta 

categoria inserem-se os lugares, festas, religiões, formas de medicina popular, música, dança, 

culinária, técnicas, etc. (GONÇALVES, 2009). 

Dentre os exemplos supracitados, interessa-nos debruçar sobre as festas, e mais 

precisamente a festa de São João, o santo mais festejado do Nordeste, no estado de Sergipe. 

As festas se apresentam como nós territorializados nos lugares, que se fortalecem pelos 

laços entres os seres humanos e destes com o território. As festas servem para que possamos 

compreender tais laços associados à natureza e como são capazes de produzir símbolos 

territoriais que orientam e reforçam a identidade. 

Essa identidade, no nosso ponto de vista, está entrelaçada em uma análise simbólico-

cultural: Bonnemaison & Cambrezy apud Haesbaert (2004) enfatizam que:  

 
A lógica territorial cartesiana moderna dá pouca ênfase aos fluxos, ao 
movimento, e é suplantada hoje pela “lógica culturalista, ou se 
preferirmos (pós-moderna), que a geometria não permite medir e a 
cartografia, menos ainda, representar. Nesta (...) perspectiva o 
pertencimento ao território implica a representação da identidade 



cultural e não mais a posição num polígono. Ela supõe redes múltiplas, 
refere-se à geossímbolos mais que a fronteiras, inscreve-se nos 
lugares e caminhos que ultrapassam os blocos de espaço homogêneo 
e contínuo da ideologia geográfica”.  
 

Nesse pensamento, o território sob o ponto de vista da abordagem proposta vincula-se 

ao território com a possibilidade da existência de um símbolo ou geossímbolo formador de 

identidade territorial através das relações sociais e representações do cotidiano. Bonnemaison 

(2002, p. 109), enfatiza que um geossímbolo pode ser definido como um lugar, um itinerário, uma 

extensão que, por razões religiosas, políticas ou culturais, aos olhos de certas pessoas e grupos 

étnicos assume uma dimensão simbólica que os fortalece em sua identidade. Contudo, a 

presença de aspectos funcionais não invalida a força simbólica do território, seria o continuum2 

proposto por Haesbaert. 

No contexto de realização das festas é possível notar símbolos que se configuram como 

materiais e imateriais reforçando os laços territoriais e a identidade onde as mesmas acontecem. 

Essa característica identitária é percebida na festa de São João em Sergipe através dos 

símbolos juninos, como a fogueira, quadrilha, forró, comidas típicas, etc. 

Nesse sentido, este trabalho, procurou apresentar brevemente as festas do São João no 

estado de Sergipe com o intuito de discutir a sua importância e alcance. 

 

Festas de São João em Sergipe 

 

O Estado de Sergipe, menor da federação, com 22.000 km², conta com 

aproximadamente 3.100 festas por ano, segundo dados do Governo do Estado de Sergipe, isto 

contabiliza praticamente uma festa por hora, durante todo o ano. Faz-se mister ressaltar que 

destas, foram identificadas, até o momento, em torno de 1.300 manifestações religiosas 

católicas, sempre atreladas a algum santo e território. A grande maioria das festas religiosas está 

relacionada ao templo católico e a festa de padroeiro. (BONJARDIM, SOUZA, DOURADO, 

2012). 

A maioria das festas é de origem religiosa como podemos notar na figura 01 abaixo: 

                                                             
2 Segundo Haesbaert (2005) a análise do território tem que ser realizada nos seus aspectos abstratos e concretos. 



 

Figura 01 - Festas religiosas por cidade – festas de padroeiro. 

Fonte: Base Cartográfica: SRH (2004). 
Elaboração: BONJARDIM, Solimar G. M. (2012). 

 

A Figura 01 evidencia a distribuição destas festas, sendo que a capital do Estado é a 

cidade com maior número delas. Em Aracaju, até o momento foram identificadas 119 festas 

católicas, 57 em Nossa Senhora do Socorro, 55 em São Cristóvão, 44 em Poço Redondo. É 

necessário esclarecer que alguns destes espaços sagrados estão em processo de formação, por 

isso, se constituem somente da festa de padroeiro, realizada anualmente. A festa do padroeiro é 

o ápice da manifestação e, nesta percebe-se a devoção dos fiéis, além da paisagem cultural e 

do território simbólico, invisível no dia-a-dia, mas cheio de significado para a sociedade católica. 

(BONJARDIM, SOUZA, DOURADO, 2012). 

 



No Nordeste do Brasil as festas juninas sempre estiveram associadas ao mundo rural. É 

um ciclo de festas transposto da Europa, que aqui comemora especialmente a colheita do milho, 

cuja plantação coincide, mais ou menos, com o dia 19 de março, no qual o catolicismo 

homenageia a São José. Nesse período, o catolicismo comemora, ainda, os santos populares 

Antônio (13 de junho), João (24 de junho) e Pedro (29 de junho). (LUCENA FILHO, 2009). 

A tradição de acender fogueiras, principalmente na véspera do dia 24 de junho, a 

reunião das famílias em seu entorno, na cidade e no campo, para celebrar os santos de junho 

cujas datas comemorativas têm coincidência com a colheita do milho, motivaram o 

desenvolvimento de uma série de festejos populares onde predominam: uma gastronomia 

própria, os costumes da dança e música que se adaptaram às condições do clima 

(principalmente a quadrilha), o uso dos fogos, além de brincadeiras onde a religiosidade popular 

deu ênfase, também, as ocorrências da arte divinatória. (LUCENA FILHO, 2009). 

As festas juninas tem origem na Europa, onde ocorre o solstício de verão ou de inverno 

no Brasil. Dentro dela existem algumas tradições como a fogueira que está relacionada à 

tradição pagã de celebrar o solstício de verão na Europa. As fogueiras estão ainda muito 

presentes em Sergipe, as pessoas sentam nas portas de suas casas junto com a família na noite 

de 24 de junho em torno do fogo para celebrar o santo. Uma constatação desse fato é que em 

Aracaju, na capital de Sergipe, é coberta por uma nuvem de fumaça provocada pelas fogueiras 

acessas na cidade. Outras tradições são soltar balões, fogos, o forró e a quadrilha. 

A data do seu nascimento é 24 de junho. Filho temporão de Isabel, prima de Maria mãe 

de Jesus e esposa de Zacarias. Por milagre de Deus, Isabel e Zacarias geraram um filho, 

quando pela idade já nem pensavam mais que isto acontecesse. Mas segundo a Igreja, a vinda 

desse filho teve um significado maior, o de preparar a vinda de Cristo. (FREITAS, 1999). 

O João como foi chamado, não só preparou a vinda do Messias, mas o batizou nas 

águas do rio Jordão. Como o seu aniversário está próximo à mudança de estação e a período da 

colheita que geralmente traz alegria com a presença dos cantos, danças, fogos e comidas, 

houve uma perfeita integração, entre a devoção e a distração ou, entre a religiosidade e a 

festividade. Envolvendo o nome de São João e as comemorações do seu aniversário, 

multiplicaram-se as lendas e cantos. (FREITAS, 1999). 

A colocação do Mastro de São João é uma das cerimônias mais populares, tanto no que 

se refere ao aspecto religioso, com procissão e cantos, como no aspecto popular, quando o 



mastro é retirado da mata e sua vinda para o local do levantamento é feito entre cantos, pingas e 

algazarras. Em Sergipe o costume de colocar o mastro no dia 31 para 1º de junho acontece na 

rua São João e o Centro de Arte e Educação. (FREITAS, 1999). 

Nos quatro cantos do estado existe a festa de São João, para a Igreja Católica, onde 

existem capelas e paróquias há festa. Assim como podemos visualizar na figura 02. 

 

Figura 02 – Capelas e paróquias de São João em Sergipe, 2012. 

 
Especificamente no estado de Sergipe, a festa de São João está espacializada em todo 

o estado (figura 02), sendo mais marcante em alguns municípios que chegam a ter entre três e 

quatro comemorações do santo padroeiro, como é o caso das cidades de Lagarto, Nossa 

Senhora do Socorro, Pacatuba e Cumbe. 



Em Aracaju, a festa acontece nas igrejas, nas ruas, em arraiais e em grandes shows. 

Nas igrejas existe todo um ritual, desde as novenas até o auge na procissão, que reúne fieis no 

trajeto pagamento promessas ou agradecendo as graças alcançadas. Nesse caminhar os fieis 

utilizam o território para a demonstração da sua fé e reforçar a devoção ao santo e a identidade. 

Nas ruas, o povo mostra sua força, já não mais uma festa essencialmente voltada para a 

fé católica e sim mais próxima de uma festa realizada pela tradição. O santo é comemorado em 

família, nas portas das casas, sempre com uma fogueira, onde as pessoas assam milho. A 

música de fundo é sempre o forró, ou o mais tradicional ou moderno. Em algumas vezes a 

comemoração é realizada em arraiais, organizados pela comunidade, nele ocorre concursos de 

quadrilhas, brincadeiras com premiação e sanfoneiro tocando o tradicional forró. 

E em Aracaju acontece o ForróCaju (figura 03), uma festa grande que reúne mais de 

cinquenta mil pessoas por noite, durante 15 dias. Organizada pela prefeitura e patrocinada por 

grandes empresas, reúne atrações nacionais em dois palcos e atrações locais em um palco 

alternativo e ocorrem sempre na praça entre os mercados municipais Albano Franco e Thales 

Ferraz. Essa festa atrai muitos turistas à cidade para se divertir. 

 

Figura 03: ForróCaju. Fonte: http://aamigos.files.wordpress.com/2008/06/caju15.jpg 

 

Em outro ponto da cidade acontece o Arraiá do Povo, na orla marítima no bairro Atalaia, 

nela se apresentam somente artistas locais, quadrilhas e grupos folclóricos de todo o estado em 

um espaço onde é montada uma cidade cenográfica que relembra aspectos interioranos (figura 

04). Por ser próxima a orla e dos hotéis, há a maior presença dos turistas. 



 

 

Figura 04: Cidade cenográfica no Arraiá do Povo, Aracaju. Fonte: http://senoticias.com.br/se/?p=34150 
 

Já no município de Estância, a festa também é grandiosa, com a participação maior da 

população, com todos os aspectos mais tradicionais possíveis. Possui um diferencial em relação 

à Aracaju: a tradição do barco de fogo (figura 05), única em Sergipe. 

 

 

Figura 05: Barco de fogo em Estância-SE 



Antônio Francisco da Silva Cardoso foi o criador do primeiro barco de fogo. Ele exercia a 

função de jardineiro na Prefeitura Municipal de Estância e costumava pescar. Tinha o sonho de 

ser marinheiro. Quando rapaz foi acometido por um problema auditivo que provocou a sua 

deficiência, ficando assim, conhecido como “Chico Surdo.” O primeiro barco de fogo foi criado no 

final da década de 30. A ideia primitiva do barco de fogo se deu através da experiência com uma 

espada, para correr num fio de arame. Percebeu que quando ateou fogo, sua invenção deu certo 

e daí por diante começou a criar novas miniaturas de barco.3  

Nos dias atuais a corrida de barcos de fogo é o principal atrativo cultural da festa de São 

João em Estância. 

Destacamos Aracaju e Estância pela importância das festas dentro do estado, mas a 

festa acontece em mais 35 municípios. 

 

Comentários finais 

 

Festar algo é abordado como quebra ou ruptura do cotidiano por muitos autores ao criar 

um espaço-tempo diferenciado, ao concretizar coletivamente sentimentos e sentidos comuns. A 

festa religiosa não foge a essas afirmações, acrescentando a força simbólica de Nossa Senhora 

Aparecida, momento em que a coletividade “reafirma as relações culturais e a cultura que lhes 

são próprias” (PRIORE, 1994, p.10). 

D´Abadia (2010), em sua leitura espacial sobre os padroeiros e seus festejos enfatiza 

que o tempo sagrado “é fundamental para se estabelecer o ordenamento do espaço sagrado”, 

ou seja, a festa religiosa atualiza ciclicamente o evento sagrado e, nesse sentido, a paisagem e 

a organização da festa são especiais, diferenciadas, ritualísticas e simbólicas. Em sequencia, 

afirma que “as manifestações culturais, vistas a partir da elaboração estabelecida pelo acumulo 

das experiências humanas, contribuem para o estudo da dinâmica das vivências religiosas, e a 

festa de padroeiro é um tipo de vivência religiosa inserida no espaço” (p.31). 

Se observarmos as definições de festa nos dicionários encontraremos em todos, dentre 

os inúmeros significados, o sentido de celebração como um acontecimento distinto do 

corriqueiro. Daí sua apreensão como ruptura do tempo do trabalho e, mais ainda, quando 

                                                             
3 Pesquisa de autoria das acadêmicas: Carla dos Santos Almeida / Flávia Santos Fonseca / Mara Angélica 
Rodrigues / Maria Kleidy Tavares Melo / Maryssandra Melo dos Santos / Roselia dos Santos Vieira. IN: 
http://culturasergipana.blogspot.com.br/2008/12/festa-do-barco-de-fogo-realizada-em.html 



inserida nas religiosas. Como nos mostra Eliade (2010), as significações simbólicas remontam à 

idade da pedra, permeiam a história universal e estampam as manifestações do sagrado, seus 

ritos, mitos, crenças, figuras divinas, assim como nossa consciência espiritual. 

A nossa leitura incorpora tal acepção e entende a importância do legado da teoria, 

entretanto, compreendemos a força das relações e práticas sociais na constituição de possíveis 

marcas identitárias com formação de um território pela cultura, não tão somente pelas 

imposições mercantilistas da economia da cultura, e sim da experiência vivida no cotidiano no 

decorrer do tempo. Esta, por vezes desprovida da máxima capitalista contida na concepção 

lefebvriana. 

A organização e a produção de rituais, procissões, novenas, quermesses, shows, dentre 

outras, propiciam multiterritorialidades (HAESBAERT, 2006), que se fortalecem no refazer das 

tradições. Seja na procissão, seja nos rituais rotineiros, seja nas festas, as pessoas praticam e 

demonstram suas crenças e fé transformando o estado nos momentos de celebração, do 

novenário aos cultos e ao auge da procissão e nas festas profanas. 

Relações de vizinhança, solidariedade e sociabilidades surgem entremeadas de 

relações de poder e conflito, permeadas no fluxo das formas visíveis e invisíveis de sua 

reprodução. Esse conjunto pleno de funcionalidades e simbolismos é componente fundante da 

identidade territorial da população sergipana. Afinal, são eles os atores que dão sentido, ritmo e 

forma ao território e a festa de São João insere-se nesse sentido. 
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