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SÃO JOÃO: UMA TRADIÇÃO NO POVOADO ALTO EM TUCANO – BAHIA.
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RESUMO

Os festejos juninos compõe uma das principais tradições culturais praticadas no Povoado
Alto na zona rural de Tucano, interior da Bahia. No dia vinte e quatro de junho
é comemorado o dia de São João, mas a preparação para a tradicional festa na comunidade
começa dias antes, com a ornamentação de ruas, ensaios de quadrilas e as rezas de Santo
Antônio celebradas dia treze de junho. O principal símbolo desta tradição é a queima das
fogueiras, que ocorre nos dias vinte e três e vinte e quatro de junho, com exceção dos viúvos e
viúvas que em respeito aos falecidos só podem acender suas fogueiras no dia vinte e nove de
junho, dia de São Pedro. As fogueiras geralmente são feitas com galhos de uma árvore
chamada candeia e colocadas na direção da porta principal da casa, acompanhadas de um
galho da árvore pereira, chamado de ramo. As pessoas costumam dar voltas nas fogueiras em
chamas cantando como gesto de gratidão a Deus pela colheita, em seguida, todos devem
olhar-se numa bacia esmaltada branca com água colocada próximo ao fogo, caso não
consigam ver seu reflexo com olhos abertos na água, provavelmente não estarão vivos
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no proximo São João. Durante a queima das fogueiras também são realizados batismos e
casamentos, a consumação da celebração é feita com 3 pulos sobre as chamas e brasas com a
pronúncia de alguns dizeres, a comfirmação dos votos se concretiza com os cumprimentos
entre o casal e entre os padrinhos, afilhados, comadres e compadres. Os fogos de artíficios
alegram as noites juninas, além de foguetes e bombas, alguns moradores constroem os
caminhos de formiga, que consiste em montar trilhas com pólvora e bombas, que ao serem
acesas transformam-se em um belo e barulhento espetáculo. As comidas típicas dão um sabor
todo especial às comemorações juninas, com muitas delícias tais como: milho assado e
cozido, aipim, batata doce, amendoim, canjicas, angús, mungunzá, bolos, mingaus, cocadas,
pirulitos, balas, licores, laranjas, batidas ou meladinhas e cahaças temperadas. Por fim,
conclui-se que para além de uma tradição de cunho religioso para os católicos, o período de
comemorações do São João no Povoado Alto é celebrado com muita festa e comunhão entre
seus habitantes, os quais ao som de forró e fogos de artíficios dançam até o dia amanhecer,
festejando e agradecendo a Deus pelo bom inverno que proporciona a colheita e
consequentemente a fartura em uma terra tão árida e seca. Por tanto, este é um período muito
rico em cultura, repleto de sabores e saberes populars, o qual pode ser um atrativo interessante
para visitações por meio do Turismo de Base Comunitária na localidade.
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