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BUSCAFÉ E PIMBA: COMPREENDENDO SUAS HISTÓRIAS E IMPACTOS 

Este texto relata a experiência de uma quadrilheira da JuninaBuscaFé - DF e de um in-

tegrante da produção da Junina Sí Bobiá a Gente Pimba- DF acercado movimento junino no 

Distrito Federal e suas adequações ao período pandêmico. Os grupos citados estão inscritos 

no território do Distrito Federal (DF),que possui quadrilhas que servem como referência no 

cenário junino nacional. O DF é constituído por uma pluralidade cultural de muitas regiões do 

país, com grande influência da região nordeste.   

Como consequência do DECRETO No 40.583 do Governo do Distrito Federal (2020), 

as quadrilhas juninas não participaram de eventos abertos, como o Circuito de Quadrilhas do 

DF(Linq-DFE), por isso foram utilizados outros recursos para promoção das atividades, entre 

elas apresentações de lives. 

A BuscaFé partiu de uma ideia descontraída do amor como liberdade de expressão. 

Surgiu por meio de uma brincadeira entre os membros da igreja evangélica Comunidade Cris-

tã Ministério da Fé e tomou proporções abrangentes. Tornando-se, assim, a primeira Quadri-

lha Evangélica Junina do Brasil filiada a Linq-DFE, uma das ligas vinculadas a Confebraq – 

Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas, em 2008. A criação, bem como a integração 

dos membros da igreja, possibilitou uma quebra de paradigmas dentro da comunidade. Apre-
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sentando uma dança relacionada a outro seguimento religioso, o grupo proporcionou a alguns 

uma situação emblemática, mas também integradora e inovadora. 

Considerando a origem da quadrilha em espaço religioso, há passagens bíblicas que 

evidenciam sua existência pautada no amor. Representam fundamentos preciosos: o amor pela 

dança, a crença do bem que ela proporciona e a vivência pautada na alegria. Estes fundamen-

tos foram importantes para os 15 anos da existência da quadrilha BuscaFé enquanto, vincula-

da às instituições religiosas. Possui em sua historicidade apresentações e o documentário 

“BuscaFé, a renca de crente quadrilheiro” na rede social Youtube(LAGARES, 2013) e o livro 

“BuscaFé, pra vocês! ” (LAGARES, 2013), do escritor e antigo quadrilheiro da Junina Bus-

caFé -DF, Everton Lagares. 

Fundada em 1992, em Samambaia, a Quadrilha Junina Si Bobiá a Gente Pimba, 

com 28 anos de existência e temporadas ininterruptas, tornou-se a Quadrilha Junina com o 

maior tempo em atividade do DF e entorno no ano de 2020. Destina-se a manter tradições dos 

festejos juninos e a trabalhar questões sociais, com a inserção e recolocação do jovem em um 

ambiente cultural. Como umas das poucas opções de lazer para a comunidade jovem no início 

de Samambaia-DF, o grupo manteve, como uma das principais ações, o acesso e inclusão de 

crianças, jovens, adolescentes e adultos por meio da dança junina. Ao longo de sua história, a 

Quadrilha acumulou vários títulos e conquistas: sete vezes Campeã do Circuito de Quadrilhas 

Juninas do DF e Entorno, Campeã Concurso SESI e Rede Globo, Vice-campeã em 2008 e 

campeã Nacional em 2019 e Tricampeã Centro-Oeste. Vale ressaltar a participação no projeto 

Brasil Junino em 2017, realizado em Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra. Durante toda sua 

toda sua trajetória teve como presidente e marcador Claudecir Martins.  

 

“TU VENS, TU VENS, EU JÁ ESCUTO SEUS SINAIS" – ALCEU VALENÇA 

Ainda lembro-me da primeira vez que dancei como quadrilheira na Junina BuscaFé. 

As saias em balanço, a zabumba martelando freneticamente no compasso da música e meu 

corpo entre outros corpos a dançar. Não tive nada tão energético em minhas experiências ar-

tísticas comparado à dançar quadrilha junina. Sendo já atuante no meio da dança devido ao 
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ballet clássico, obtive a consciência corporal necessária.Mas nada me preparou para a vivên-

cia de ser apenas uma brincante que encontra a liberdade e espontaneidade nos movimentos 

entre os "anariês" e "gritos de guerra".  

Entrei para BuscaFé em 2017, dançando o tema "Terra, amor e esperança". Sendo a 

primeira quadrilha evangélica do Brasil, a BuscaFé desperta atenção e intriga o público e co-

munidade local por causa da diversidade e da participação sem receios dogmáticos dentro do 

movimento junino. Como todas as quadrilhas amadoras e profissionais do DF, estávamos nos 

preparando para as festividades e circuitos recorrentes dos meses de comemorações juninas 

por meio de rodas de conversa, preparação física, ensaios/montagens coreográficas, figurinos, 

cenários e sonoplastia. 

No início do mês de março foi estabelecido o decreto de isolamento social o qual limi-

tou as atividades e eventos públicos em decorrência da pandemia da COVID-19.A logística da 

apresentação teve de ser adaptada, a começar pelos ensaios. Mediante chamadas de vídeos e 

envio de gravações de ensaios individuais tentamos dar continuidade aos trabalhos, ainda com 

a crença de que o Circuito da Liga de Quadrilhas do DF seria adiado para meados de setem-

bro ou outubro. Contudo, os registros de contaminação ficaram maiores com o passar dos 

dias, a vacina em processo de elaboração e o isolamento social considerado como meio de 

contenção para que o vírus não se alastrasse mais ainda, foram determinantes para a declara-

ção triste de todos os quadrilheiros: não vai ter São João. 

O sentimento neste período da pandemia não teria melhor tradução do que o trecho 

“Solidão, o silêncio das estrelas, a ilusão. Eu pensei que tinha um mundo em minhas mãos. 

Como um Deus e amanheço mortal” (LENINE, 2002). Sentir-se preso em sua própria casa e 

ter de adaptá-la a ser seu local de estudos, trabalho, academia é extremamente desafiador. Não 

tem emocional que aguente e o meu certamente não aguentou tão bem. Senti-me muito ansio-

sa, estagnada em casa e as notícias influenciavam meu psicológico, causando-me receio de 

simplesmente ir à padaria. Tentei cuidar da alimentação, assistir aos vídeos dos ensaios, matar 

a saudade ligando aos quadrilheiros e ver as apresentações gravadas e publicadas no YouTube. 

Mas nada disso equipara-se aos ensaios com meu parceiro, à alegria e exaustão das passagens 

coreográficas, aos gritos do coreógrafo assíduo... senti-me enfadada por ter de ficar em casa. 
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Confesso a felicidade em ser convidada para participar de algumas apresentações que 

a quadrilha faria de forma online por meio de lives, as quais seriam coreografadas pelos co-

reógrafos Bruno Alves e Leandro Mota, atuantes também da Flyer Cia de dança, companhia 

de dança contemporâneade Brasília-DF. Foi solicitado que os integrantes convidados cum-

prissem os critérios de autocuidado como uso de álcool gel, máscaras nos ensaios, o que me 

deixou curiosa acercado manejo dessa proposta.  

O ganho psicológico foi notório, tanto em razão da carência da socialização, como 

também da necessidade de prática física. A cada ensaio sentia-me mais feliz e disposta a vol-

tar para casa, não estando tão estressada e ansiosa como antes. Contudo, também percebi o 

desconforto e mal-estar com a redução do oxigênio, por meio da prática da dança com másca-

ra. A dança junina envolve gêneros musicais que variam do xaxado ao xote, sendo necessários 

energia e vigor. Dançar de máscara dificulta extremamente a realização vigorosa e acontecia 

de cada um se dirigir a um canto e tentar recuperar o fôlego às pressas ao final da dança. Con-

viver com essa realidade e ter os prazos curtos para as apresentações levou todos a um grau de 

dedicação, mas de exaustão também. 

Uma das apresentações da BuscaFé foi na live "#SãoJoãoPorAmor", realizada e pro-

duzida pela Quadrilha Junina Sí Bobiá a Gente Pimba. Recordo-me da alegria em ver de lon-

ge outras quadrilhas, acenar e cumprimentar pelos cotovelos. Avistei de longe meu colega 

Robson na mesa de som e pude sentir, por alguns instantes, a familiaridade que seria no Cir-

cuito de Quadrilhas como antes. Ouvia os gritos da minha quadrilha motivando aqueles que 

estavam dançando no palco antes de nós e me emocionei por cada brado, palmas e sorrisos. 

Ter na sua equipe pessoas dispostas e alegres mesmo diante do cansaço é altamente estimu-

lante e acredito que essa motivação contribuiu para nossa performance. Foi belíssimo ver o 

movimento junino se apoiar neste período. 

Muitos bailarinos afirmam que entrar no palco é como ser transportado a outra dimen-

são. O ar que você respira, a concentração, a força colocada e a submersão da proposta artísti-

ca te levam a outro patamar. Não me esqueço do foco de todos ao subirmos no palco e entre-

garmos uma performance dramática, como se fosse a última vez a dançar. Nos bastidores ha-

via comentários como: “e se for uma única vez para alguém entre nós?”, ”como seria sua úl-



 

 
Escritas de si - na encruza entre um Eu e o Nós  
Ano 6, N°6. Dezembro/2020  
ISSN 2447-8369 

tima dança, sua última expressão, sua última vez?”. Ao perceber meus parceiros de dança 

com tamanha determinação se posicionando em suas marcações no chão, sorrindo, mesmo por 

debaixo da máscara, e olhos focados nas câmeras, eu entrei no compasso do grupo e me per-

miti também esquecer por um instante o mundo, os meus problemas, as dores e a exaustão, o 

calor do meu hálito através da máscara e fiz o que precisava fazer: eu dancei.  

 

“SAUDADE ASSIM FAZ ROER, E AMARGA QUI NEM JILÓ” – LUIZ GONZAGA 

Fazer parte da produção da Si Bobiá a Gente Pimba trouxe-me alegrias que o São João 

me proporcionou desde minha infância, com os festejos, as músicas e os contos que escutava 

de meus familiares. Eu me encantava com os espetáculos das quadrilhas juninas, mas não 

conseguia ver-me dançando. Um amigo que fazia parte do movimento junino há muitos anos 

mostrou-me como funcionava os bastidores de uma das apresentações. Neste momento, tive 

um misto de emoções que me arrancou lágrimas, e no ano de 2019 iniciei oficialmente minhas 

atividades na quadrilha.  

Com um ano repleto de conquistas dentro e fora do arraiá, o entusiasmo tomava conta 

do grupo nos planejamentos. Esses mesmos resultados deixaram a quadrilha em evidência, 

atraindo, assim, um número expressivo de novos participantes. Porém, os noticiários traziam 

a notícia do vírus que estava espalhando-se pelo mundo com uma velocidade impressionante. 

Isso fez com que a coordenação ficasse apreensiva, mas os processos para o ano ainda conti-

nuavam. No início do mês de março, veio o primeiro decreto do governador cancelando todos 

os eventos de grande público e determinando o distanciamento social. Infelizmente, o cenário 

temido por muitos, incluindo participantes do movimento junino, estava tornando-se realida-

de. Mesmo ocorrendo toda a construção de alguns planos de contingência para esse cenário, 

foi um baque saber que o grupo não estaria reunido nos ensaios, construindo a cenografia para 

ser utilizada durante as apresentações. 

O pior cenário imaginado aconteceu, porém, o São João teria de acontecer de qualquer 

maneira. Então, veio a fase de reestruturação para manter o grupo unido e levar entretenimen-

to ao público, que vivia um sofrimento psíquico em razão do isolamento social tão repentino. 
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Isso foi desafiador, pois medos e incertezas dominavam, porém, o primeiro passo foi dado. 

Para que o grupo pudesse se manter próximo, eram realizadas reuniões semanais por vídeo 

chamada. Participar desses encontros me reconfortava, pois, por aquele breve momento, todo 

sentimento de desesperança deixava-me. 

Dentro das limitações, foram traçados os planos de atividades internas e externas. As 

atividades internas tinham a função de manter a interação do grupo como, por exemplo,os 

ensaios online, os desafios de canto, dança e piadas, o correio elegante, dentre outros. Já as 

atividades externas tinham como objetivo levar o São João de diversas formas às pessoas. 

Como não tínhamos recurso para trabalhar com um novo mote, foi utilizado o tema “O fardo 

nosso de cada dia em uma noite de São João”. 

Nesse período, realizamos uma live chamada “São João na janela” em que a quadrilha 

se apresentou em um condomínio, assim os moradores podiam assistir e fazer pedidos de ces-

tas com comida típicas. Também recebemos convites para participar de outras lives, como a 

“live BuscaFé convida”. De igual forma, foram realizadas ações sociais, em que entregamos 

cestas de verduras e caixas de leite para famílias carentes. A indicação das famílias vinha dos 

próprios participantes da quadrilha. Foram distribuídas comidas típicas e roupas para pessoas 

em situação de rua, enquanto parte do elenco fazia uma apresentação. Creio que as ações so-

ciais tiveram um peso maior para mim.Conhecer realidades diferentes da minha é um dos 

meus objetivos de vida e, dentro de um período tão difícil, fez com que eu refletisse a respeito 

de algumas decisões em minha vida.  

Houve dificuldades ao longo desse processo.Nas atividades internas, alguns partici-

pantes não estavam conseguindo adequar-se às novas formas de encontro, com isso, parte da 

integração ficou prejudicada. Também houve problemas nos ensaios online, tanto por parte 

dos coreógrafos quanto dos dançarinos e isso fez com que pouco a pouco houvesse uma que-

da na participação. Nas ações externas a situação era mais complexa. Estávamos dentro de 

uma pandemia, então todo cuidado tinha de ser tomado. Parte do grupo não pôde sair de suas 

casas por estarem no grupo de risco ou por seus familiares. A coordenação deixou como crité-

rio de participação pessoas que estavam fazendo o isolamento social e, se possível, que mo-

rassem juntas.  Esse período fez com que quase toda a produção da quadrilha ficasse parada, 
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já que tínhamos de trabalhar com um grupo reduzido, além disso, os dançarinos tiveram de 

realizar outras funções. 

O encerramento foi na live no modelo drive-in #SãoJoãoPorAmor, frase que usamos 

durante todo esse período em que passamos. Após várias reuniões para definir como seria o 

evento, como data, local, convidados, programação e mesmo com imprevistos como um adi-

amento, estava tudo confirmado. Todos os grupos convidados já estavam presentes, inclusive 

o grupo da minha colega Sandy. Os carros já tinham entrado, a banda estava no palco com os 

apresentadores e eu estava na mesa de som pronto para passar as músicas. Senti-me em casa 

outra vez. 

 

NOSSAS CONSIDERAÇÕES  

Foi notório como a realização do São João, mesmo em período pandêmico, proporcio-

nou tanto aos envolvidos em quadrilha junina como também ao público-alvo promoção de 

saúde por meio das danças. (LIMA; GUIMARÃES, 2014). Não só na música, como também 

na dança, as lives possibilitaram novas formas de conexão, interação e registro. Em Memória 

e Cultura no Ato de Reportar, afirma-se que os registros constituem o processo de historicida-

de (DIAS FERNANDES, 2001) e mediante o trecho, “O que lembro, tenho”, de Guimarães 

Rosa, percebe-se como os registros de uma experiência configuram os aspectos da história de 

um indivíduo e como tal configuração pode impactar no seu meio de produção e convivência, 

o que proporciona saber e construção de ciência. Com isso, as adaptações virtuais realizadas 

pelas quadrilhas citadas do DF propiciaram novos recursos para as produções artísticas, cola-

borou na socialização dos integrantes de diferentes departamentos das quadrilhas e contribuiu 

com registros sobre tamanho momento histórico do séc. XXI. 
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