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FESTA DAS SOLTEIRONAS: 
INCLUSÃO E PROTAGONISMO DA 

MULHER  

_____________________________________ 
RESUMO 

Há tempos a mulher já era entendida como um ser frágil e 
inferior, e, por isso, teria que receber pena e proteção. Assim, 
elas estavam destinadas à procriação, ao lar, e à satisfação do 
querer de segundos, e, dessa maneira, discriminações entre 
homens e mulheres se tornaram corriqueiras; consequentemente 
a mulher foi impedida de ter sua própria voz e de construir sua 
identidade. Essa temática visa várias ações com o intuito de 
incluir a mulher na sociedade, como o evento da “Noite das 
Solteironas”, para se procurar as causas e as raízes da 
dificuldade de inclusão feminina. Iniciou-se, então, uma jornada 
de pesquisas, entrevistas e questionários, além da participação 
no evento “Noite das Solteironas” que levou a vivenciar e sentir 
como se realiza, tornando ainda evidente que a mulher se 
entende como excluída da sociedade pelo fato de não encontrar 
um parceiro. 
 

Palavras-chave: Mulher. Inclusão. Discriminação 
 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

From a long time ago women were already conceived as fragile 
and inferior beings, and therefore should receive compassion 
and protection, being destined to procreation, to the home, and to 
the satisfaction of the will of others; as a result, discrimination 
between men and women became commonplace. Women were 
thus kept from having their own voice and building their identity. 
This issue brings several actions in order to include women in 
society, such as the "Singles Night" event, which aim at finding 
the causes and roots of the obstacles regarding female inclusion. 
A series of research, interviews and questionnaires began, as 
well as the participation in the "Singles Night" event, which led to 
experiencing and feeling how it is done, making it clear that 
women feel excluded from society because they can not find a 
partner. 
 
Keywords: Woman. Inclusion. Discrimination 
 

 
 

Correspondência/Contato 

- Associação Mineira de Pesquisa e Iniciação 
Científica - AMPIC 
Rua. Emília Saraiva Diniz, 678, Santa Luzia, 
Mateus Leme, MG, 35670-000. Fone (31) 
988753498 
- Faculdade de Educação, Universidade do 
Estado de Minas Gerais – FaE-UEMG 
R. Paraíba, 29 - Santa Efigênia, Belo Horizonte 
- MG, 30130-140. Fone: (31) 3239-5900 

 
 
revistaprotagonista@ampic.ong.br 
https://ampic.ong.br/revistaprotagonista/  

 

Editores responsáveis 

Fernanda Aires Guedes Ferreira 
fernandaguedes@ampic.ong.br  
 
Fernanda Nobre Amaral Villani 
fernandavillani@ampic.ong.br 
 
Gláucia Soares Barbosa 
glauciabarbosa@ampic.ong.br 



 FESTA DAS SOLTEIRONAS: INCLUSÃO E PROTAGONISMO DA MULHER 

Protagonista Revista Científica | Vol.1 | Nº. 1 | Ano 2019 | p. 13-17 

1. INTRODUÇÃO 

Barbalha, cidade cearense com mais de 50 

mil habitantes e berço da cultura popular, atualmente, 

dentre sua infinidade de bens materiais e imateriais, 

se destaca na ascensão e fortificação de costumes e 

expressões populares, os quais são voltados 

principalmente à Festa de Santo Antônio, o padroeiro 

do município, que por costume, é celebrado no mês 

de junho. Todavia, ao analisar os movimentos 

culturais presentes na cidade e com a frequente 

participação em tais festejos, foi observado que a 

“Noite das Solteironas”, não se encontra inserida no 

cronograma oficial dos festejos de Santo Antônio, 

apesar de reforçar a ideia de empoderamento e 

protagonismo da mulher por meio de sua realização.  

As mulheres, em amplo sentido, lidam com 

padrões diariamente, independentemente da raça ou 

etnia. Fato comum eram os julgamentos ao vê-las 

participando de algo que não se encaixasse no dizer 

“lugar de mulher é na cozinha”, porém existem 

padrões que elas mesmas, ao seguirem, se excluem, 

como como é o caso do cuidado com a estética. Um 

tipo de padrão que é muito seguido atualmente ou 

desde sempre, é a beleza, a “boa aparência”, que não 

é algo definido e sim um conceito, dependente da 

época e do lugar que alguém está vivendo. Cada 

período da nossa história mostra o tipo de padrão 

referido e "adequado". Um desses padrões que, se 

fossem vistos pelas pessoas da antiguidade e seria 

alvo de espanto, é o bronzeamento, pois naquela 

época bronzear-se remetia ao trabalho no campo, 

quando o padrão era ter uma pele pálida. Daí a 

origem do termo sangue azul, uma vez que os nobres 

de pele bronzeada usavam maquiagens com metais 

pesados para deixar a pele mais branca. Já na 

modernidade, o poeta Vinicius de Moraes também 

exalta um tipo de beleza ao escrever o verso "me 

desculpem as feias, mas a beleza é fundamental". 

Um outro tipo de padrão bem conceituado é o 

do casamento, que se tratava de suprir necessidades, 

no qual a união conjugal é formada por meio de um 

contrato. O casamento era principalmente uma 

aquisição em que o noivo "adquiria" a noiva, a 

transação era finalizada após o pagamento de uma 

moeda de prata ou de ouro. Na maioria das vezes, o 

casamento era arranjado pelos pais do casal, o que 

tornava a união muitas vezes involuntária. O eixo da 

estabilidade social era bem mais importante e levado 

em conta do que o amor. Hoje, percebe-se também 

que ser mulher solteira não tem o peso que tinha há 

40 ou 50 anos, em que havia um tempo determinado 

para o matrimônio, especificamente para a mulher. 

Hoje, a mulher, aos poucos, mas, com muita luta, 

conquista o seu espaço, seu poder de escolha e de 

decisão, como pode-se observar na 

contemporaneidade, em que é celebrado, por 

exemplo, o Dia Internacional da Mulher, entre outros 

direitos. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Vivendo a noite das solteironas 

Partindo do princípio que a memória e 

história andam juntas e ambas são as produções 

singulares e, ao mesmo tempo, sociais, no qual a 

história é tecida por acontecimentos que foram 

registrados e que, ao serem narrados, são afetados 

pelo tempo decorrido, e, no tempo presente, oferecem 

novas possibilidades de compreensão (ARANTES, 

2010), o momento inicial foi vivenciar o evento. Não 

apenas ler sobre, mas sentir e ver como ocorre e 

quem participa, fazer o registro fotográfico. Dentro 

da pesquisa exploratória, é preciso realizar o registro 

para depois, com questionários, verificar como a 

“Noite das Solteironas” é vista e conhecida. A festa 

tem como principal objetivo desencalhar as mulheres 

que têm dificuldade para o matrimônio, e, assim, de 

acordo com a tradição, a inclusão da mulher no 

âmbito social. 

O evento é realizado na cidade de Barbalha, 

Ceará, às vésperas, um dia antes dos festejos do Pau 

da Bandeira de Santo Antônio, que faz homenagem 

ao santo padroeiro da cidade, também considerado 

como o santo casamenteiro. Essa forma de 

comemorar às vésperas é um antiquíssimo costume 

cristão de importantes datas a serem comemoradas. 

Como por exemplo, temos A Noite de São João, A 

Noite de Natal, A Noite de Ano Novo, e resumindo: 

para qualquer ocasião especial, os primeiros cristãos 

faziam vigílias preparatórias. Apenas os homens são 

protagonistas nesse momento do grande dia da festa 

de Santo Antônio, o carregamento do pau da 

bandeira. Antônio, santo este que, apesar de 

conhecido como casamenteiro, era um frade 

franciscano, e não consta em seus sermões nada 

específico sobre casamentos, ficou conhecido por 

ajudar moças humildes a conseguirem dotes e 

enxovais a fim de se casarem. 

Reza a lenda que ele ajudou uma moça que 

não tinha condições de arrumar dotes, conseguindo o 

dinheiro com um comerciante que lhe devia, e por 

esse motivo, ficou bastante conhecido. O evento, 

organizado pelas mulheres na noite de vésperas, tem 

seu início ao cair da tarde com a coordenadora no seu 

lugar preparado (próximo aos kits e simpatias feitos 

por ela) e em um local onde seja possível fazer o seu 

discurso, (acrescido da imagem do santo milagroso). 

Em si, o momento proporciona um ambiente de 

inclusão e protagonismo feminino, já que as mulheres 

que se encarregam da parte de organização, também 

participam dela. Elas, nesse momento, ganham 

visibilidade, autoridade, vez. A noite foi a 

comprovação de todas as informações adquiridas 
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após a leitura de textos e após a entrevista com a 

coordenadora da noite, vulgo “Festa das Solteironas”. 

A mulher se organiza e cria espaços onde ela 

possa atuar como construtora, e, empoderada, tornar-

se protagonista. 

          O que foi mais estranho constatar e que se 

colocou no processo metodológico inicial foi 

descobrir o quão é desconhecida a noite das 

solteironas. A maioria afirma não conhecer, e as 

etapas seguintes da pesquisa seguiram no confronto 

de tal fato. Esse aspecto da contradição é apresentado 

por vários autores e estudiosos sobre a festa local do 

padroeiro, como singular fruto de poder feminino. O 

processo de pesquisa ocorreu de acordo com o 

cronograma progressivo apresentado na Figura 1, e 

resultou do ponto de vista construtivo e reflexivo da 

ciência, no qual, neste caso, a mulher é o centro do 

protagonismo. A figura 2, mostra repostas para a 

questão: Sabia que a festa não está inclusa na 

programação oficial? 

 

 
Figura 1: Esquema mostrando as etapas da pesquisa.  

 

 
Figura 2: Repostas para a questão: Sabia que a festa 

não está inclusa na programação oficial?  

 

2.2 Pesquisa de campo e exploratória 

          A primeira etapa foi a busca por sentir e ver, 

encontrar a inspiração para a produção do projeto, 

formando debates em grupo, que tornou possível 

descobrir novos horizontes. Juntamente com a 

visualização de vídeos inspiradores como “De onde 

vêm as boas ideias” de Steven Johnson, que fala que 

as ideias surgem, modificam-se e se concretizam 

através das informações, e que, conforme o ser 

humano vai entendendo a forma como as novas 

ideias são desenvolvidas, ele aprende a organizar, 

disciplinar e potencializar novas habilidades 

criativas. É essencial confrontar as ideias, os 

achismos e partir após para o que de fato é concreto. 

 

2.3 Pesquisa quantitativa e qualitativa 

          Outro fruto do processo, que também se 

embasou na participação da “Festa das Solteironas”, 

do início ao fim da vivência, evento que tem 

influência cultural, porém não está incluso no 

cronograma festivo, foi o levantamento bibliográfico. 

Algum autor já havia se questionado sobre tal 

manifestação feminina? Por que a programação de tal 

evento não se encontra no cronograma oficial das 

festividades locais? O fato é que a mulher sempre 

esteve em busca de uma atividade cada vez maior na 

sociedade. Lutando por seus direitos e manifestando 

sua autonomia desde já, porém, isso não se fez 

suficiente para seu sentimento de segurança devido 

ao medo de não se enquadrar nos padrões impostos 

pela sociedade. Sucessivamente, a formulação de 

perguntas para uma possível entrevista com Socorro 

Luna, coordenadora do projeto “Noite das 

Solteironas”, foi aflorando nas mentes e pensou-se 

nas seguintes indagações: Como começou a Noite 

das Solteironas? Qual foi o alcance festivo desse 

evento? O que foi mudando ao longo dos anos na 

Noite das Solteironas? Acredita-se que esse momento 

é restrito às mulheres? Existia ou ainda existe algum 

preconceito para com as mulheres solteiras? É igual 

para os homens? Por que é solteira? As entrevistas 

em seu caráter quantitativo e qualitativo tinham por 

objetivo buscar mais informações sobre como a festa 

se encaixava no processo de inclusão feminina e 

quais os obstáculos que a festa já venceu tratando-se 

desse assunto, visto que ela existe desde 1972. Dessa 

forma, construíram-se novos textos e olhares sobre o 

objeto de estudo. Como formadora da própria 

história, a mulher lida (vide diagrama abaixo) com 

seu protagonismo, circundada pela memória de todo 

um passado no qual os seus direitos e dignidade 

foram negados, isso ao longo da história que é 

memória de cada povo e cultura. Mesmo que tenha 

traços positivos ou não, a tradição é resultado de um 

processo que molda e sofre intervenções ao longo do 

tempo. O protagonismo da mulher surge do turbilhão 

rodeado por essas situações unidas à sua organização. 

 
Figura 3: Diagrama.  
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2.4 Em campo: documentos e com questionários 

          Após um ciclo de conversas e debates, aí sim, 

documentar e organizar os fatos. Aplicar os 

questionários dentro do perímetro, durante e após o 

evento, para confrontar o quão duradouro é os seus 

efeitos como evento que inclui a mulher. Um 

segmento que participou efetivamente foi a 

juventude, assim como as pessoas de maior 

experiência etária com seus depoimentos avulsos e 

subjetivos, mas que deram ideia do alcance e do 

surgimento dessa noite. Vale ressaltar a busca por 

informações nas instituições históricas que abrigam a 

Biblioteca, Secretaria de Cultura, Escola de Saberes 

etc. Todo esse apanhado para, possivelmente, quebrar 

o paradigma de que a noite é para quem se encontra 

aflito para casar. Hoje, há outros olhares sobre a 

configuração familiar e as atitudes da mulher. Nos 

documentos referentes à Festa de Santo Antônio de 

Barbalha, Ceará, nenhum dos livros, dissertações de 

mestrado ou doutorado abordam a temática com 

profundidade, apenas a parte masculina do evento no 

carregamento do pau, no folclore, nas danças. A 

Noite das Solteironas merece apenas uma alusão 

como integrante, mas com olhar superficial dos 

significados que contém. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

          “Festa para que te quero?”, daremos a resposta: 

Te quero para escrever e viver com mais leveza a 

tragédia e a dor da existência” (ALBUQUERQUE 

JR. 2011, p. 149) 

          Apesar de acontecer em paralelo com a 

programação oficial, a “Noite” destinada às 

solteironas é aberta a todos. Em pesquisa feita com 

questionário objetivo, dividido em duas partes: 

primeiro, estabelecemos o perfil dos entrevistados 

(Figura 4, 5 e 6), e, em outros pontos, os 

posicionamentos, diretos ou indiretos, caso 

quisessem ser colocados. 

 

 
Figura 4: Gênero dos entrevistados. 

 

 
Figura 5: Faixa etária dos entrevistados. 

          

 
Figura 6: Estado civil dos entrevistados.  

 

A maioria dos que participam, de acordo com 

a figura 4, são do sexo masculino, e estão na faixa de 

0 a 15 anos, seguidos dos adultos dos 15 aos 60 anos. 

Isso leva à reflexão: há aceitação da festa, e 

reconhecimento popular pelos casais de namorados, 

visto que os jovens estão em maioria. Mas leva a 

outras reflexões: a mulher não é mais coagida 

socialmente a se casar para ser inclusa. Ela pode 

escolher ficar solteira, e participar do evento para 

manifestar sua decisão, e com isso atenua-se a 

“neura” do relógio biológico, do ser mãe, do “estar 

passada”, do “ficar pra titia”. 

          Uma outra constatação é que um número 

significativo dos que participam são solteiros e 

solteiras, sentindo-se, pois, acolhidos no evento. 

Agora há um contraponto, de acordo com as figuras 7 

e 8, pois outros já conhecem e afirmam não ter 

participado. 

 
Figura 7: Reposta dos entrevistados para a questão: 

Conhece a festa das solteironas? 
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Figura 8: Reposta dos entrevistados para a 

questão: Você já participou da festa das 

solteironas? 
 

 

          Outro ponto que deve Ser incluso e respondido 

pela pesquisa, é: como tantos conhecem o evento de 

uma cidade mediana, e não participam dele? Não 

aceitam? Ou melhor, não assumem e se sentem 

excluídos, pois participar da festa significa que estão 

“encalhados”? Motivo de vergonha assumir que estão 

querendo o matrimônio? Ou motivo de vergonha, 

querer assumir a solteirice? Esses são 

questionamentos para uma pesquisa mais 

aprofundada.          

 
Figura 9: Reposta dos entrevistados para a questão: 

A festa das solteironas empodera a mulher? 

 

          Por último, como a festa empodera a mulher? 

De fato, possibilita a mulher se organizar sob a tutela 

de uma coordenadora corajosa que o faz há mais de 

40 anos? A grande maioria acredita que sim, cerca de 

80% respondeu que o evento torna a mulher 

protagonista em seu momento de preparação. 

Comenta-se que as festas, sobretudo em lugares 

como o nosso diverso Brasil, tendem a ser vistas 

como “válvulas de escape”, espaços para 

divertimento, liberação das tensões acumuladas no 

cotidiano. Seria um fenômeno que é fruto das 

contraposições provocadas pelo poder dominante, ou 

ainda, um dos processos de reorganização das 

relações sociais, em que ocorreria uma transgressão 

simbólica da ordem, que daria passo e espaço, 

permitindo a atenuação das pressões sociais, 

liberadas por meio dos rituais presentes na festa, ou 

por ela mesma em sua totalidade (MARTINS, 2002). 

Pode ser bem provável, e é possível perceber que, 

nessas brechas da válvula de escape, a mulher vai aos 

poucos conquistando o seu espaço e construindo nele 

sua visão: chá da casca do pau da bandeira para 

ajudar a casar, cachaça cata marido, kit casamento, 

simpatias, etc. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Dentre a infinidade de bens culturais imateriais 

que constituem o Cariri como “caldeirão da cultura 

popular” está a “Noite das Solteironas”, no município 

de Barbalha, fora da programação oficial, porém 

frequentada por mais de 50% dos entrevistados (em 

um total de 178 entrevistados), e por outra grande 

maioria não abordada. Esse comportamento, é fruto 

de uma resistência e da organização da mulher, que 

busca direcionar suas vivências de modo mais 

partilhado do que outros eventos de maior porte. 

Importante ressaltar que, acontecendo quase que à 

revelia, mostra o poder de organização e persistência 

feminina, independentemente de ser oficializado ou 

não. Outra percepção é que a festa cultural, 

empodera, sim, a mulher, sem extremismos quanto ao 

homem, que também participa do momento, e sem o 

peso de ter que ser casada para ser reconhecida, 

resquício de uma realidade na qual o casamento era a 

porta de inclusão. Entretanto, atualmente, é uma 

força de expressão cultural, que culmina com o 

casamento de partícipes de anos anteriores, pessoas 

que realizaram as simpatias, levaram os kits 

casamento para as famílias, num público de várias 

faixas etárias.  

Um importante ponto a destacar é a 

possibilidade de aprofundamento nos campos 

antropológicos e sociológicos da questão, já que 

quase nada há escrito sobre esse momento cultural. 

Em contrapartida, há muito material sobre o 

momento cultural de cunho masculino, como o pau 

da bandeira e os desfiles folclóricos da Festa de 

Santo Antônio de Barbalha. Nunca se está completo, 

pois o horizonte sempre vai um passo mais rápido. 
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