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Havia o homem, o camelô, sua parlapatice, porque ele 
vendia as canções, apregoava e passava o chapéu; as 
folhas-volantes em bagunça num guarda-chuva emborcado 
na beira da calçada. Havia o grupo, o riso das meninas, 
sobretudo nos fins da tarde, na hora em que as vendedoras 
saiam de suas lojas, a rua em volta, os barulhos do mundo 
e, por cima, o céu de Paris que, no começo do inverno, sob 
as nuvens de neve, se tornava violeta. Mais ou menos tudo 
isso fazia parte da canção. Era a canção. (Paul Zumthor ) 
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RESUMO 
 
NÓBREGA. Zulmira Silva. A festa do maior São João do mundo: dimensões culturais da 
festa junina na cidade de Campina Grande. Salvador: UFBA, 2010, 303 p. 

   

Pesquisamos a festa popular denominada O Maior São João do Mundo, realizada durante os 

30 dias do mês de junho na cidade de Campina Grande, estado da Paraíba. Um megaevento 

reconhecido como a mais expressiva realização festivo-cultural do ciclo junino do Nordeste 

do Brasil, em virtude de sua grande estrutura organizacional, movimentação financeira, 

envolvimento da sociedade local, interesse turístico, cobertura da mídia, quantidade de 

atrações artísticas e estéticas e enorme participação popular. Recortamos e analisamos 

diversificados e complexos fenômenos do evento que influenciam na vida societária regional, 

representativos do rico mosaico de manifestações identitárias e culturais do mundo nordestino 

junino, pertencentes ao um abrangente campo cultural que desdobramos conforme suas 

dimensões políticas, econômicas, sócio-espaciais, midiáticas, artísticas, estéticas e lúdicas. 

Representações que se relacionam entre si, dicotomicamente: atos de consensos, convivendo 

com tensões e conflitos, mediante os interesses políticos e econômicos que permeiam o 

evento. Contextualizamos o hibridismo das expressões sociais e artístico-culturais da festa, 

conforme seu modelo de celebração da contemporaneidade, caracterizado por se inspirar na 

base monotemática histórico-religiosa da cultura junino-nordestina, contemplando 

manifestações tradicionais, mostradas de forma original ou adaptadas aos dispositivos de 

expressões da atualidade, além de admitir representações massivas da indústria cultural. 

Empregamos a etnometodologia, com observações diretas e pessoais em diferentes cenários 

dos festejos, registros e entrevistas com muitos atores envolvidos, além de pesquisas 

bibliográficas, documentais e midiáticas. 

 
Palavras chave: festas, festas juninas, festas populares, O Maior São João do Mundo. 
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                                                ABSTRACT   

 

NÓBREGA. Zulmira Silva. The party of Greater Saint John of the World: cultural dimensions 
of June Festival in the city of Campina Grande: UFBA, 2010, 303 p. 
  

We searched the popular party called The Greater Saint John of the World, held during the 30 

days of June in the city of Campina Grande, Paraíba state, Brazil. A mega event recognized as 

the most significant achievement of the cultural festival of June Cycle of Northeastern Brazil, 

in honor to the saints Anthony, John the Baptist, and Peter, because of its large organizational 

structure, financial transactions, involving the local community, tourist advantage, media 

coverage, much of the aesthetic and artistic attractions, and mainly, the massive popular 

participation. We analysis differents and complex phenomena that influence the life event 

corporate regional representative of the rich mosaic of identities and cultural representations 

of the northeast june cycle world, belonging to a broad cultural field that unfold according to 

its political, economic, socio-spatial media, artistic, aesthetic and recreational. 

Representations that relate to each other, dichotomously: acts of consensus, living with 

tensions and conflicts through the political and economic interests that permeate the event. 

Contextualize the hybrid expressions of social and artistic-cultural celebration, as his model of 

the contemporary celebration, characterized by inspiration based on historical religious 

monothematic inherent in the Northeastern culture of June Cycle, contemplating traditional 

manifestations, shown in an original or adapted devices to expressions of Today, beyond 

admitting massive representations of the culture industry. Employ ethnography methodology, 

with personal observations and scenarios of the festivities, records and interviews with 

various actors involved, in addition to library research, documentation and media.  

  

Keywords: parties, June parties, festivals, The Greater Saint John's World.  
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RESUMÉ 

  

NÓBREGA. Zulmira Silva. Le plus grand festival de Saint-Jean du monde: les dimensions 
culturelles de Juin Festival dans la ville de Campina Grande. Salvador: UFBA, 2010. 
 

Nous avons recherché le fête populaire appelé Le Plus Grand Saint-Jean du Monde, qui s'est 

tenue au cours des 30 journées de Juin dans la ville de Campina Grande, État de la Paraíba, 

Brasil. Un mega événement reconnu comme la réalisation la plus importante parmi les 

célébrations festives e culturelles de Juin cycle du región Nord-est du Brésil, en raison de sa 

structure organisationnelle, les transactions financières, impliquant la communauté locale, 

attraction pour le tourisme, la couverture médiatique, le nombre d'attractions artistique et 

esthétique, la participation populaire. Nous avons séparer et analyser des phénomènes variés 

et complexes du événement qui influent sur la vie de la société régionale, représentants  de la 

riche mosaïque des manifestations culturelles et de les identités du nord-est du Brasil, 

appartenant à un domaine culturel au sens large qui se déroulent conformément à ses 

dimensions politiques, économiques, socio-spatiale, des médias, artistiques, esthétiques et 

récréatives. Représentations qui se rapportent à l'autre, dichotomique: actes de consensus, 

vivant avec des tensions et des conflits par les intérêts politiques et économiques qui prévalent 

dans l'événement. Nous en contexte les conditions hybrides de les expressions sociales, 

culturales, et artistiques de la célébration, qui s’accorde avec son modèle de la célébration 

contemporaine, caractérisée par une inspiration basée en la monothématique de la culture 

religieuse historique du nord-est du Brasil, en contemplant les manifestations traditionnelles, 

montre un original ou adapté à des appareils expressions d'aujourd'hui, tout en admettant des 

représentations massive de l'industrie culturelle. Nous utilisons la methóde de la 

ethnographye, avec des observations directes et personnelles dans les différents scénarios des 

festivités, des dossiers et des entretiens avec de nombreux acteurs impliqués, ainsi que des 

recherches en libres, la documentation et des médias.  

 

Mots-clés: fêtes, les fêtes du Juin, fêtes populaires, Le Plus Grand Saint-Jean du Monde.  
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INTRODUÇÃO 

 
  

A festa, historicamente, segundo o singular objeto de estudo das ciências sociais, é vista 

como uma celebração à vida, espontaneidade e alegria, sendo muita significativa para o 

homem, especialmente na sua acepção como ser comunicativo e social, não existindo 

sociedade humana sem festas. Ao participar de uma festividade, cada indivíduo sente que está 

entre um coletivo e, ao mesmo tempo, na reconstituição e recolhimento de sua identidade, 

ameaçada pela vida séria, cotidiana e regrada do mundo social.  

Desde os tempos remotos as celebrações festivas ocupam um lugar bastante 

significativo na cultura das comunidades. Bakhtin (1987) contextualizou os escritos literários 

de François Rabelais, em sua obra A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, 

para mostrar que haveria uma oposição entre o mundo das manifestações do riso (festa, 

carnaval, obras cômicas e vocabulário) e o mundo da realidade permeada pela cultura oficial 

da Igreja e do Estado Feudal.  

Para o linguista e semiólogo russo, a festa popular medieval oferecia uma visão da 

sociedade, do homem e das relações humanas totalmente diferente, construindo, ao lado do 

mundo oficial, um segundo mundo, outra vida. Já as festividades da Igreja e dos Estados 

absolutistas contribuíam para sancionar e fortificar o regime, ao consagrar a estabilidade, 

imutabilidade e perenidade das regras que regiam o povo, suas hierarquias, valores, normas e 

tabus religiosos, políticos e morais. 

Bakhtin (1987, p. 8), ainda considerou a importância das festas para significar situações 

importantes da sociedade conforme a cronologia temporal, representando fases históricas, 

períodos de crise, de transtorno, na vida da natureza, da sociedade e do homem. “A morte e a 

ressurreição, a alternância e a renovação, constituíram sempre os aspectos marcantes da 

festa.”  

No Brasil, desde o período colonial, encontramos a dualidade apontada por Bakhtin. Os 

eventos festivos atuavam como elemento presente na construção da sociabilidade brasileira, 

ora como instrumento de repressão e controle social, ora como atos de subversão. Desde seus 

primórdios afloravam na América Portuguesa os sentidos de conflito político, social, cultural 

e identitário, na medida em que as festas começaram a ser utilizadas para sedimentar o poder 

monárquico, tanto quanto os motins tinham sido entendidos no sentido inverso como desafio à 

autoridade colonial. As festas coloniais, nomenclatura que reforça seu próprio caráter de 
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controle oficial, seriam iniciativas para afastar risco de sublevação contra o poder régio 

lusitano, estratégias para garantir a lealdade do povo subordinado.   

Na contemporaneidade, surge um novo modelo de celebração, especialmente nas 

grandes festas populares organizadas pelo poder público constituído, com novos perfis e 

maior complexidade, aglutinando interfaces culturais, projetos político-econômicos, interesses 

da mídia e processos conflitantes, mantendo o aspecto sócio-histórico em relação ao lúdico, 

mesmo que manifesto em modelo diverso das formas antigas. Eventos que promovem trocas 

intermitentes de participação e interatividade, ao ampliar o ciclo de relações entre as pessoas e 

revelar um tipo especial de fenômeno sociocultural adaptado à atualidade, com múltiplas 

ocorrências materiais que projetam um circuito de notáveis simbolismos.  

Mas cada evento festivo merece um olhar específico para suas respectivas linguagens, 

que procure desvendar seus códigos e signos multifacetados, fragmentados e difusos, díspares 

e complexos. Especialmente por se manifestarem no superdimensionado campo da cultura. O 

Maior São João do Mundo, nosso objeto de investigação, por exemplo, é um corpus ponteado 

por hibridismos socioculturais, compondo um mosaico de representações que se entrecruzam, 

instigante para a percepção e abordagens de seus sistemas de valores e universos de sentidos. 

A festa de CG se revela um campo para discussões de suas autonomias e intersecções com o 

desenvolvimento regional coletivo e como suas formas se articulam às culturas populares, de 

resistência ou subordinação aos modelos culturais massivos, as imbricações no âmbito 

sociopolítico, questões de relações de poder e de capital, além de convívio humano 

intercultural.   

Nosso tema oferta um campo de pesquisa dinâmico que, na concepção de festa pública, 

e especialmente na condição de megaevento, efetiva-se de maneira bastante diversa das 

celebrações tradicionais de cunho popular. Por se tratar de um fenômeno em novas interações 

com as comunicações de massa que primam pelo espetacular, tecnologias emergentes, 

políticas públicas culturais variantes direcionadas de modo a atender necessidades individuais 

e coletivas, promover a adaptação às sociedades desiguais de nossos dias, que resulta, enfim, 

num complexo processo multicultural desafiador para estudos das áreas da cultura e 

desenvolvimento. 

Procuramos dar conta da complexa dimensão cultural do Maior São João do Mundo, ao 

abordar seus fenômenos numa divisão que contempla suas dimensões sócio-espaciais, 

políticas, econômicas, comunicacionais e lúdico-emotivas, conforme a taxionomia obedecida 

na pesquisa, que definiu os capítulos desenvolvidos no texto.  
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Observamos, preliminarmente, que muitos fenômenos enfocados são bastante difusos, 

ao fazer parte de mais de um setor dimensional, com mobilidade e interligações, de modo que 

a classificação em dimensões procura cumprir as determinações metodológicas. Entretanto, 

além disso, trata-se de uma divisão taxionômica que procura atender ao caráter multissetorial 

de grande parte das incontáveis ocorrências do megaevento campinense, muitas delas 

complementares, em função do conjunto geral, ao propiciar vários desdobramentos para a 

contextualização analítica.  

A intensa ordem de associações e entrelaçamentos, que definem a configuração 

multidimensional de diversos aspectos abordados, levou-nos a até mesmo suprimir um 

capítulo inerente à dimensão artístico-cultural, que aglutinava as ocorrências culturalmente 

difusas do Maior São João do Mundo, em virtude de tal conjunto temático ser contemplado 

nos demais campos abordados. No caso, destacamos que a questão relativa à configuração 

multicultural da festa, ponteada por manifestações transversas que circulam entre o antigo e a 

modernidade, a cultura popular e a pop1, massiva ou não, tão recorrente no desenvolvimento 

do texto, é referenciada em todas as dimensões selecionadas.          

Nossa abordagem multidimensional é pensada de forma a considerar a festa junina 

conforme suas estruturas formais e materiais, relações sociais, familiares e amorosas, ações 

comportamentais, emotividades pessoais, jogos de poder, atos lúdicos, intervenções 

econômicas, enfoques midiáticos, iniciativas de envolvimento e participação, espírito junino, 

fé religiosa, sistemas comunicacionais, expressões artísticas e cenográficas e demais 

fenômenos relativos ao megaevento. Tudo em superlativa variedade, na projeção de um 

amplo plano simbólico – Nordeste, Paraíba, Campina Grande, São João, regionalismos, 

tradições e modernidade, multiculturalismos, identidade, indústrias criativas, mundo dos 

espetáculos e muito mais –, que revela uma cadeia entrelaçada, cuja compreensão 

convincente, universal ou particular, mesmo que seja de um simples aspecto, clama por uma 

visão caleidoscópica, de sua vida e fertilidade.  

 O caráter multicultural de um campo social complexo, como é caso do Maior São João 

do Mundo, exige procedimentos de investigação aptos a perceber e examinar fenômenos de 

toda a ordem que se manifestam na organização, produção e consumo da festa. 

Principalmente se houver propostas, como é o caso deste estudo, de esforços que procurem 

vislumbrar e perscrutar os atores, das mais diversas estirpes, que se envolvem ou manifestam 

juízos de valor sobre o evento, em face de seus mais diferentes objetivos e aspirações. 

                                                 
1 O amplo conjunto de produtos culturais contemporâneos ofertados pela indústria cultural.  
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Considerando-se que a pluralidade da festa é manifesta por diferentes sujeitos e instituições, 

vozes consensuais e díspares, entendimentos que ora se entrelaçam, ora produzem sentidos 

polissêmicos.  

Abordamos, então, nosso objeto, a festa do Maior São João do Mundo, em consideração 

ao seu papel social de notável importância e simbolismo, suas trocas intermitentes de 

participação e interatividade que ampliam o ciclo de relações entre as pessoas, na revelação de 

um tipo especial de fenômeno sociocultural instigante às intervenções analíticas, sobre suas 

díspares e polissêmicas linguagens. Com o propósito de desvendar seus códigos e cadeia 

simbólica, fragmentados e difusos no interior de sua superdimensão cultural.  

A coexistência de interfaces culturais no Maior São João do Mundo nos proporcionou 

trilhar um trajeto de análise sob a premissa de a cultura se situar no universo de significações 

díspares. Conforme a condição do evento de onipresente ativo no âmbito do imaginário, com 

reflexos diretos no real, no que diz respeito à produção, armazenamento, circulação, consumo, 

reciclagem, mobilização e descarte de sentidos, de representações. Onipresença que se revela 

ainda mais poderosa por não ser estática, possuindo o dom da transmutação para se adequar à 

realidade de cada campo específico conforme seu dinamismo e ecléticos conjuntos de 

fenômenos e realidades, sem ficar externa aos sujeitos, ao contrário, incorporada à vida social.  

Nossas percepções sobre o objeto investigado nos levou a considerar suas incessantes 

pulsões, manifestos um complexo campo sociocultural, exigiram observações detalhistas, 

levando-nos decidir pela aplicação de procedimentos organizados pela etnometodologia que 

contemplou plenamente nossa proposta de perscrutar sobre a vasta dimensão cultural do 

Maior São João do Mundo, dividida conforme as dimensões presentes no texto.  

Seguimos os parâmetros da etnopesquisa dispostos por Garfinkel (1995), observando o 

alinhamento das questões conceituais da sociologia, como a teoria da ação social, a natureza 

da intersubjetividade e a constituição da ação social do conhecimento, com amplas 

ramificações teóricas e possibilidades metodológicas.   

A dimensão cultural do Maior São João do Mundo mantém correspondência direta e 

isonômica com as diversidades sociológicas de Campina Grande, tanto no plano do cotidiano 

de seus habitantes, como nas suas participações lúdicas dos dias da festa, que também 

envolvem visitantes com meios específicos de expressão. Aglutina um conjunto diversificado 

de demandas sócio-culturais, identitárias, psicológicas, profissionais, institucionais, 

populares, artísticas, estéticas, políticas, comunicacionais, econômicas e lúdicas. O evento, 

nas suas articulações com a sociedade campinense, compõe um universo que gere (ou 

interfere em) um circuito organizacional de reconhecia complexidade.  
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Reconhecemos a organização, execução e consumo da festa como iniciativas de 

diversos sujeitos, e não apenas, conforme o viés crítico mais comum, do poder público 

constituído com propósitos político-eleitoreiros. Assim como pensa Rubim (2005), ao afirmar 

que há forças conflitantes atuando na organização, produção, realização, comunicação e 

consumo dos espetáculos, e nem sempre a vontade do Estado acaba prevalecendo. 

Na condução de nosso estudo procuramos pela identificação e análise da 

fenomenologia interdimensional do evento, atentos aos seus aspectos singulares, à 

“construção” dos atores sociais, individualmente ou em grupos de pessoas, que articulam 

processos de interação com os demais agentes envolvidos. Um grupo humano que compõe 

quadros de vivências específicas que definiram as sociabilidades examinadas, cabendo-nos a 

observação de diferentes processos desenvolvidos na sua efetiva realidade. Observamos os 

posicionamentos de Coulon (1995, p. 48): 

 
Uma pessoa dotada de conjunto de modos de agir, de métodos, de atividades, de 
savoir-faire, que a fazem capaz de inventar dispositivos de adaptação para dar 
sentido ao mundo que a cerca. É alguém que, tendo incorporado os etnométodos de 
um grupo social considerado, exibe “naturalmente” a competência social que o 
agrega a esse grupo e lhe permite fazer-se reconhecer e aceitar. 

  

Confiamos no conhecimento etnossociológico, em suas técnicas que proporcionam o 

real conhecimento dos objetos investigados, a partir da observação direta e imediata das 

interações entre os atores sociais e suas ações práticas. Procedimento desenvolvido em toda 

nossa pesquisa, observando os atores, suas ações e os sentidos que eles atribuem às suas 

vivências, às situações e aos símbolos que os cercam, pois são nesses pormenores que eles 

constroem seu mundo social inerente ao Maior São João do Mundo.   

Desenvolvemos toda nossa pesquisa em conformidade com o interacionismo 

simbólico, seguindo a concepção teórica que considera a condição de os objetos sociais serem 

construídos e reconstruídos pelos atores interminavelmente. A interação social é dependente 

de frágeis articulações, inconstantes, instáveis e temporárias em contínua e permanente 

elaboração no meio social comunitário, devidamente assimilada pelos atores locais que a 

utilizam para observar e interpretar as realidades em que vivem, o mundo do qual fazem parte 

em seguidas interações, questões que se potencializam num campo complexo multifacetado 

como é o caso do Maior São João do Mundo. Por isso, nossas inéditas experiências em 

relação ao evento e suas sociabilidades, que nos proporcionaram entender e interpretar seus 

fenômenos segundo nossa própria lógica e entendimento, construir nossa particular história 

investigativa.  
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Sabendo previamente que cada ocorrência social e seu sentido são mutáveis e 

inerentes ao seu respectivo ato interacional, atribuímos indiscutível importância à pesquisa de 

campo e sua efetividade para conseguir a informação sociológica e cultural precisa dos 

ambientes campinenses investigados, mediante suas interações com sua grande festa. 

Procuramos perceber os sentidos de cada iniciativa dos atores em função do contexto 

temporal e espacial relativos ao Maior São João do Mundo. 

Selecionamos como campo investigativo, que nos proporcionou amostras precisas do 

universo interdimensional da festa, os seguintes locais do município de Campina Grande: o 

Parque do Povo, Centro de Artes e Cultura Marinês, Sítio São João, Galante, Bairros da 

Liberdade, Jardim Paulistano, Bodoncogó, Catolé e Três Irmãs. Entre os sujeitos observados e 

entrevistados reunimos trabalhadores da organização e produção da festa, artistas, cenógrafos, 

decoradores, pintores, pedreiros, marceneiros, produtores, ambulantes, seguranças, 

barraqueiros, quadrilheiros, forrozeiros, representantes de associações, funcionários de órgãos 

públicos municipais e estaduais. Além de moradores dos bairros citados, cidadãos comuns 

que não possuem ligação profissional com o evento.  

E contamos com os seguintes instrumentos para o trabalho etnometodológico: 

observações de campo, entrevistas, investigações focalizadas, imagens captados ao vivo nos 

locais e momentos de seus acontecimentos, e documentos diversos, utilizando-os como 

registros objetivos de experiências concretas e reais do “vivido”, a exemplo de relatórios e 

peças contábeis oficias, além de diferentes matérias da mídia. Tudo sendo objeto de nossas 

indicações e análises reflexivas com emprego da produção teórica multidisciplinar sobre 

festas e objetos afins.   

O direcionamento etnometodológico nos proporcionou dar conta de um representativo 

conjunto fenomenológico do Maior São João do Mundo, em correspondência direta e 

isonômica com as diversidades sociológicas de CG, tanto no plano do cotidiano de seus 

habitantes, como nas suas participações lúdicas dos dias da festa, que também envolvem 

visitantes com meios específicos de expressão. Aglutinamos, assim, um conjunto 

diversificado de demandas socioculturais, identitárias, psicológicas, profissionais, 

institucionais, populares, artísticas, estéticas, políticas, comunicacionais, midiáticas 

econômicas e lúdicas. Ocorrências que compõem um universo que gere e interfere num 

circuito organizacional de reconhecida complexidade.  

O Maior São João do Mundo é uma ocorrência típica destes nossos tempos, que investe 

no espetacular e amplia seus significados. Como fenômeno recente ainda não encontra uma 

sólida base conceitual e teórico-metodológica que atenda às suas necessidades.  
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 O esforço para se teorizar sobre a ampliação de sentidos de qualquer enunciado, em 

termos de sensacionalismo, de nomeação com “caráter espetacular”, pede embasamento no 

pensamento do texto de Sociedade do Espetáculo de Debord (1997). No qual, o espetáculo, 

discutido pelo pensador, não se restringe a veiculações da mídia, mas também como 

característica da sociedade, sendo um instrumento de aglutinação social, ao construir 

realidades para a vida das pessoas, ideia perceptível na afirmação: “O espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens.” 

(DEBORD, 1997, p. 14). E o autor ainda afirma:  

 

Considerado em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o resultado e o 
projeto do modo de produção existente. Não é um suplemento do mundo real, uma 
decoração que lhe é acrescentada. É o âmago do irrealismo da sociedade real. Sob 
todas suas formas particulares – informação ou propaganda, publicidade ou 
consumo direto de divertimentos –, o espetáculo constitui o modelo atual da vida 
dominante na sociedade. (DEBORD, 1997, p. 14-15).   

 

A bibliografia sobre festas, apesar de sua riqueza histórico-sociológica, ao se aprofundar 

nas interações entre religião, sociedade e política, é composta por textos com um caráter mais 

descritivo, porém carentes de estudos analíticos pertinentes e centrados nos fenômenos 

festivos da contemporaneidade para dar conta de novos contextos. No caso, segundo o 

entendimento de Amaral (1998, p. 24), as reflexões sobre a originalidade, o tradicionalismo e 

a preservação cultural das comunidades observadas, em seus modos de festejar, pecam por 

não abordar as mudanças e suas causas. Limitação que procuramos ultrapassar inserindo 

conceitos e definições que melhor atendem à base conceitual de nosso objeto, sem desprezar o 

célebre conteúdo da produção de Durkheim, assim como os escritos de autores que seguiram 

sua trilha. Estudos com rica historiografia sobre as festividades populares, reveladores a 

respeito do perfil histórico-social e cultural das comunidades que realizavam as 

comemorações, assim como os significados desses eventos para a sociedade local.  

Tal produção sociológica também reúne bases conceituais sobre festas, ao apontar para 

elementos presentes em todos os seus tipos de realizações de caráter popular: aspectos 

políticos envoltos em relações de poder, transgressão das normas sociais do cotidiano, união 

do grupo social, e comportamento em estado de arrebatamento e efervescência coletiva. 

Perspectivas que atendem à fundamentação teórica para análise das históricas festas 

brasileiras e suas evoluções até nossos tempos contemporâneos, tema abordado no primeiro 

capítulo deste estudo, no qual verificamos a agregação das celebrações festivas à 

religiosidade, compondo fortes elementos de mediação entre os diferentes povos que 
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formaram nosso país e deram origem à cultura nacional. Eventos que possibilitaram a união 

de negros, índios e brancos, em vivências diferentes daquelas do cotidiano, trabalho, tarefas 

utilitárias e a da vigilância da Coroa Portuguesa. Diferentes etnias criaram símbolos passíveis 

de múltiplas leituras e, principalmente, de relativização da ordem estabelecida com o 

constante festejar colonial.  

Duvignaud (1983) sobressaiu o aspecto subversivo das festas no âmbito político, 

identificado com um dos lados da dicotomia observada por Bakhtin (1993), no qual aponta 

para as celebrações festivas com caráter transgressor às normas religiosas e estatais, enquanto 

outras, ao contrário, eram úteis para fortalecer as regras.  

As diferentes culturas presentes nas festas, tanto na organização como nos atos de 

celebração começaram a contribuir com novos elementos e simbologias, possibilitando 

motivações temáticas e novas formas de festejar. Por isso vimos surgir grande variedade de 

eventos, tais como as festas do Divino Espírito Santo, de Nossa Senhora do Rosário, o Bumba 

meu boi, os tambores de Crioula, Reisados, o Saruê, os caboclinhos, afoxés, círios, e santos 

juninos, além de outras, reunindo um rico cabedal com importância significativa na 

construção da cultura brasileira.  

No mesmo capítulo incluímos descrições, e alguma reflexão, sobre os significados 

culturais identitários, valor econômico, sociabilidades, simbolismos e formatos dos grandes 

festejos públicos do Brasil Contemporâneo, com o objetivo de situar o Maior São João do 

Mundo, numa apresentação preliminar de suas especificidades que o configuram como evento 

icônico dos atuais modos de festejar em “praça pública”. Um complexo e dinâmico conjunto 

fenomenológico, de significativa relevância para a compreensão do mundo sociocultural 

contemporâneo, instigante para esta pesquisa que procura abordar o evento com descrições 

analíticas, sobre sua organização, produção e consumo, procurando apontar as singularidades 

de seu universo simbólico, sua nova conformação de festejo popular da atualidade eivado de 

transversalidades culturais.    

Ao examinar o evento, na perspectiva sócio-espacial (capítulo 2), situamos CG, cidade 

celebrizada por realizar o Maior São João do Mundo, a segunda mais populosa do Estado da 

Paraíba, distante 120 quilômetros da capital, João Pessoa, conforme sua urbanização e 

características gerais, caracterizadas por fortes vínculos com sua condição histórica de pólo 

comercial e econômico regional. Perfil que hoje se confirma no reconhecimento de a 

localidade ser referência nos setores de desenvolvimento de softwares e de indústrias de 

informática e eletrônica, além de exercer acentuada influência política e econômica sobre o 
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Compartimento da Borborema, composto de mais de 60 municípios (cerca de um milhão de 

habitantes), mas também no âmbito de toda a Paraíba e no Nordeste Setentrional.  

CG também, historicamente, sempre teve papel destacado como pólo disseminador de 

cultura dos mais destacados artistas comprometidos com a cultura nordestina, a exemplo dos 

cantadores de viola, emboladores de coco, poetas populares em geral e mesmo cantores e 

compositores de sucesso nacional no mundo da MPB. Com tanta arte e cultura para mostrar 

parece ser um processo natural o fato de a cidade ser palco para eventos festivos culturais, de 

acordo com as palavras de LIMA (2001, p. 20):  “Sempre existiu na cidade toda uma 

sensibilidade para o lazer, para o lúdico e para festejar.” Segundo as tradições do mundo 

junino regional, que referenciam, principalmente, São João, culto ampliado por aglutinar as 

comemorações de Santo Antônio e São Pedro, o ciclo com simbologia religiosa cultural e 

seus elementos, como a fogueira, os fogos de artifício, as quadrilhas, as danças, o forró e as 

comidas típicas da época.  

São João é a principal festa de todo Nordeste, se consideradas as manifestações em 

homenagem ao santo em todos os Estados da região. De origem rural, representa a mudança 

de estação climática e a chegada do ciclo da fartura proporcionada pela colheita do milho e do 

feijão, além de marcar a crença no santo que representa a purificação e regeneração da 

vegetação e das estações. Na sua gênese mística, São João é simbolizado como o santo do 

amor e do erotismo, além de amante da festa e bastante simpático aos seus aspectos lúdicos. 

Suas celebrações, assim, desenvolvem rituais significativos na vida das pessoas, como 

atividade de aproximação social e demonstrações de pertencimento identitário, conforme 

acontece exacerbadamente em CG, localidade em que o Maior São João do Mundo surge 

anualmente como acontecimento que amplia e recrudesce as emotividades para os festejos do 

ciclo junino, já memorialmente ativas no imaginário local, com celebrações em diferentes 

pontos geográficos do município, em versáteis modos de comemorar, compondo 

sociabilidades especiais, a curiosa e original dimensão sócio-espacial que investigamos com 

olhares etnográficos. 

O Maior São João do Mundo se define num quadro em que a cultura junino-festiva se 

deriva de uma considerável força popular que foi percebida e aproveitada pela classe política 

local já há partir de meados da década de 1970, época em que a Prefeitura Municipal começou 

a institucionalizar o evento. Essa política tomou maiores proporções com as iniciativas do 

prefeito Ronaldo José da Cunha Lima que, ao assumir a administração local em 1983, 

começou a implantar, no plano simbólico e em ações práticas, projetos para transformar a 



25 
 

 

festa junina da cidade num grande evento, culminando na criação do Maior São João do 

Mundo.     

O político, assim, é reconhecido como o mentor e criador da festa. E efetivamente ele, 

ou seu clã, e grupos partidários de apoio, ao terem o domínio político de CG por mais de 

20 anos, automaticamente se apropriaram da realização. Utilizaram a máquina administrativa 

e financeira da Prefeitura Municipal durante todo o tempo e, em boa parte desse período, 

também empregaram os recursos do erário estadual, de modo a conseguir o sucessivo 

crescimento da festa, em moldes de megaevento.     

No entanto, a partir da edição dos festejos de 2005 haveria mudanças. Nas eleições 

municipais de 2004, mesmo com todo seu esforço, inclusive ao empregar a máquina do 

Estado, o grupo Cunha Lima não conseguiu eleger seu candidato e foi derrotado pela 

oposição, por Veneziano Vital do Rêgo, atual prefeito do município, que nem titubeou no 

sentido de imediatamente trabalhar para dar sua feição ao evento.   

Evidencia-se, assim que a política é campo efervescente para embates de toda a ordem. 

Entre as questões mais polêmicas há as observações sobre o custo da grandiosa estrutura 

física e cenográfica do Parque do Povo e de outros locais do município de CG, com 

investimentos na contratação das atrações artísticas, campanhas publicitárias, estruturas 

físicas e montagens cenográficas, além de outros gastos. Fato que provoca algumas acusações, 

as quais denunciam que o montante gasto pela PMCG seria mais útil para obras estruturais, 

mas é utilizado apenas para atender aos interesses políticos, uma apropriação da propaganda 

partidário-eleitoreira que utiliza a visibilidade do evento para promover o executivo municipal 

e políticos aliados. Os acusados rebatem as críticas, afirmam que a festa é um movimento de 

aglutinação e consumo, no qual todos têm oportunidade de ganhar.  

Mas o que será que unifica, separa e aproxima os atos conflituosos ou consensuais entre 

os atores de diferente motivação e interesse no campo de disputa da festa, seja em 

organização, produção ou consumo? Poderíamos apontar em direção às relações de poder em 

termos de decisões, às vezes unilaterais, às vezes dependentes do crivo e da adesão do 

público, como condição indispensável para legitimação desde os atos políticos até as 

expressões artístico-culturais da grande festa junina de CG? Onde ficariam a dominação de 

poderes oficiais constituídos e subordinação de segmentos da sociedade? Há variação nas 

decisões de diferentes ocorrências do evento, em graus de igualdade ou não, entre os atores 

envolvidos, no que tange ao poder de decidir ou influenciar? Como os atores constroem suas 

influências sobre o consenso da festa? Quais os modos de envolvimento e participação da 

sociedade campinense? Como se articula o mundo de interfaces culturais do evento? Qual o 
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significado da festa para seus participantes que tanto se interessam para suas práticas lúdicas?  

As respostas a essas questões básicas, acompanhadas de um esforço analítico reflexivo, 

pontuam aspectos relevantes de nosso caminho investigativo, a serem devidamente 

examinados.  

Procuramos observar a dimensão política do Maior São João do Mundo (capítulo 3), 

não apenas na sua vertente mais clássica, nos parâmetros das organizações partidárias, 

administrativas e disputas eleitorais, mas também nas perspectivas sociopolíticas, ao tecer 

abordagens sobre as relações de poder que envolvem diferentes segmentos da sociedade 

campinense que competem no sentido de opinar e direcionar culturalmente seu megaevento.   

Se de um lado há as forças políticas, de outro há os modos populares de situar a festa. 

Na perspectiva de Durkheim (1989) e Freud (1974) que trouxeram a questão da transgressão 

para as perspectivas da sociabilidade e da cultura, especificamente em relação ao 

comportamento das pessoas participantes que chegam a experimentar situações de êxtase nas 

suas atividades lúdicas, o que parece ser mais visível no Maior São João do Mundo.  

Mas também reconhecemos transgressões no campo político. Mesmo com acentuado 

caráter de revelação, toda festa pública, como espaço de vida e invenção cultural, é também 

lugar social de expressões conflituosas e disputas. O problema percorre tantas instâncias em 

que até mesmo os planos simbólicos são envolvidos, nos quais muitas ideias, colocadas num 

tenso diálogo das diferenças, devem ser observadas, enquanto que no âmbito do concreto, das 

efetivas realizações dos eventos, até mesmo se disputa, a cotoveladas, espaço para brincar. 

Reconhecemos o mundo campinense pelos traços delineados pelo seu Maior São João 

do Mundo, sob o parâmetro de que os fenômenos do evento não ficam restritos às questões 

instrumentais decorrentes das ações oficiais, definidas por olhares parciais, voltados apenas à 

intervenção cultural do estado, reduzida, como costumeiramente acontece, ao cunho político 

e, ou, eleitoreiro. Mas numa série de ocorrências atreladas ao meio social, atendendo aos 

anseios e direcionamentos da comunidade local.  

Ao tratarmos da dimensão econômica do Maior São João do Mundo (capítulo 4), 

partimos do entendimento de que nos últimos anos houve um sensível crescimento das festas 

públicas brasileiras, principalmente com motivação monotemática. Hoje, identificadas como 

produtos de investimentos e ganhos financeiros de importância, movimentam muito dinheiro 

em sua produção, com envolvimento de setores produtivos rentáveis, nos moldes de bens de 

consumo de massa, de interesse financeiro por parte de investidores, patrocinadores, 

governos, cadeia produtiva do turismo, mídia, entre outras áreas da economia. Muitos 

municípios têm suas grandes festas entre as principais atividades econômicas locais, como é o 
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caso da Festa do Boi de Parintins (AM), Peão de Boiadeiro de Barretos (SP), Oktoberfest de 

Blumenau (SC) e o Maior São João do Mundo, entre outras. Logo, tanto o interesse político 

como o econômico sobre os megaeventos festivos populares alcançam extrema primazia.  

Zaluar (1983), em seu estudo sobre os santos e as festas religiosas, conclui que à 

proporção que os processos de urbanização e burocratização avançam as relações capitalistas 

de produção introduzem-se no campo. No caso, as festas do meio rural deixam de ter um 

caráter essencialmente sagrado e adquirem um caráter profano, inerente ao próprio processo 

de desenvolvimento capitalista. Complementando o pensamento da autora, percebemos que as 

celebrações festivas ligadas à religiosidade também foram urbanizadas em moldes de eventos 

grandiosos com emprego de tecnologia, padrões de consumo, exploração promocional e 

mercantil, além de apropriação política partidária.  

De fato, a forma de organização, produção, assim como os atos de celebração, de 

consumo se modificaram. Muitas festividades são elaboradas aos moldes de bens de consumo 

de massa. Na verdade, o que tem se observado não é só uma nova festa, mas outra maneira de 

produção e circulação da cultura, política, economia e sociabilidade. Um modo de enfrentar o 

intercâmbio simbólico no mundo festivo que revela um campo complexo de interfaces e 

transversalidades culturais, com muita atividade lúdica, mas também com regras, divisão de 

trabalho, vencedores e vencidos, principalmente em relação aos ganhos políticos e 

financeiros. 

Há mais de 20 anos a simbologia das festas do ciclo junino passou a ser cooptada como 

produto econômico, inclusive como incremento ao turismo, e a festa do Maior São João do 

Mundo alcança o ápice de importância entre os demais eventos da região. Consideramos que 

sua magnitude e grandiosidade podem ser comprovadas na diversidade, espetacularização, 

quantidade, originalidade e mesmo pasteurização de suas atrações, de caráter multifacetado no 

que tange aos diferentes tipos de expressões artísticas e estéticas manifestas em seus 

diferentes espaços de celebrações, como também nos dados estatísticos sobre sua 

rentabilidade econômica, participação popular e interesse da mídia. 

Ainda na concepção dos aspectos econômicos do evento, vislumbramos sua simbologia 

espetacular e de espetacularização que move sua incomensurável capacidade mercantil, de 

alto interesse para aos empresários locais e mesmo a grandes empresas de fora, inclusive 

multinacionais que, na condição de patrocinadoras, apropriam-se do evento para veicular suas 

mensagens publicitárias.  

Por outro lado, independentemente dos discursos políticos e o maior ganho das 

companhias de maior porte, é inegável que significativa parcela da população local realmente 
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faz parte da cadeia econômica da festa. Do guardador de carros à tapioqueira, do operário que 

monta a cidade cenográfica ao tocador de zabumba, todos ganham com o evento. Os 

profissionais e organizadores da cultura locais, de acordo com a concepção de Linda Rubim 

(2005, p. 17-19), “fazer festa dá trabalho”, encontram ótima oportunidade para mostrar seu 

talento e faturar com isso. 

O Maior São João do Mundo, como megaevento típico de nossos tempos, projeta 

sentidos inerentes ao espetacular. Característica que nos faz pensar em comentários de Rubim 

(2005b), ao considerar que em tempos da modernidade e, mais intensamente, na 

contemporaneidade, o espetáculo se autonomizou das práticas sociais políticas e religiosas, 

enquadrando-se nos parâmetros da indústria cultural. Dessa forma o espetáculo “encontra-se, 

em medida significativa, associado aos campos cultural e midiático, que apresentam interfaces 

crescentes, a partir da emergência de uma cultura cada vez mais industrializada.” (RUBIM, 

2005a, p. 19). 

O megaevento campinense, segundo seus aparatos de grandiosidade, além de versáteis e 

dinâmicas linguagens, é objeto de desejo da mídia, principalmente do jornalismo de turismo e 

da televisão, veículos que privilegiam pautas com rica expressividade imagética, sempre em 

busca do espetacular, de modo a facilitar seus trabalhos de espetacularização. Questão 

contextualizada no capítulo 5, reservado à dimensão comunicacional ou midiática do Maior 

São João do Mundo, vista no trabalho segundo seu comportamento multifacetado.  

Inicialmente na ótica em que percebe a “mídia junina” como produto da indústria 

cultural, seja nas análises sobre o segmento promocional decidido pelos organizadores do 

evento, ou mesmo nos enfoques jornalísticos, notadamente publicitários, que também 

enfocam o evento segundo interesses políticos locais. Quadro passivo de nossas reflexões 

direcionadas pela Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, que, entretanto, desenvolvem-se com 

intervenções contraditórias, principalmente àquelas relativas às significações, campo não 

percorrido pelos frankfurtianos. 

Por outro lado, apontamos a curiosidade relativa ao fato de surgir enfoques midiáticos, 

em significativa quantidade e qualidade, sobre aspectos tradicionais das festividades juninas, 

iniciativas que têm um caráter de apoio à economia da cultura popular. Concretizadas em 

reportagens que fogem dos locais onde se repetem o formato de grandes shows e cenografia 

espetacular para ir de encontro às expressões de raiz, onde elas se fincam em decorrência de 

sua própria natureza genealógica.  

Nossas abordagens relativas à dimensão comunicacional do Maior São João do Mundo 

se mostram interessantes e exemplares para alimentar as controvérsias teóricas sobre as 
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estratégias, ideologias, poder informativo-cultural da mídia, tema historicamente polêmico 

nos estudos da comunicação, cuja complexidade se reafirma na contemporaneidade.  

 O Maior São João do Mundo se evidencia como fenômeno social, com muitos 

desdobramentos culturais, cuja investigação é o cerne de nossa pesquisa. Tudo se amplia com 

grande envolvimento popular, configuração primordial para garantir a magnitude da festa, em 

práticas lúdicas consoantes com o conjunto cenográfico que emprega grande aparato 

tecnológico. 

As tradições campinenses relativas às festividades do ciclo junino sempre foram 

bastante expressivas, tanto que inspiraram e legitimaram políticas culturais para a criação do 

Maior São João do Mundo em moldes de megaevento, cuja realização não solapou a 

espontaneidade do povo campinense em celebrar à sua maneira, conforme seus próprios 

costumes. Desse modo, se no Parque do Povo, o principal lugar de realização do evento, 

acontecem as apresentações artísticas massivas, da indústria cultural, com grande 

concentração de público visitante, nos bairros e nas casas as comemorações se desenvolvem 

no âmbito comunitário e familiar. Será que é essa disposição de festejar, comunitária, tem sua 

equivalente no Parque do Povo e torna o São João de CG o maior do mundo? É mesmo o 

povo que faz a festa independentemente das ações políticas oficiais?  

O público presente no Parque do Povo corresponde às propostas e anseios dos políticos 

e empresários, ao realmente aplaudir os grandes shows, satisfeito por ver seus ídolos e, em 

arroubos de ufanismo, orgulha-se por pertencer à terra que promove tão grandioso evento. 

Isso delinearia um estágio de alienação política, ou configuraria a sociabilidade e o lúdico do 

evento conforme o comportamento festivo das pessoas na atualidade?  

Se acreditarmos na grande importância da cultura social participativa da festa, somos 

bastante impelidos a também averiguar como se desenvolvem os processos de mediações 

comunicativas decorrentes das vivências e imaginários dos atores que de alguma forma se 

relacionam com o evento. Seguimos o caminho indicado por Martim-Barbero (2000):  

 
Eu sempre parti do ponto que a comunicação não era apenas os meios e que, para a 
América Latina, era muito mais importante estudar o que acontecia na igreja aos 
domingos, nos salões de baile, nos bares, no estádio de futebol. Ali estava realmente 
a comunicação das pessoas. Não podíamos entender o que o povo fazia com o que 
ouvia nas rádios, com o que via na televisão, se não entendíamos a rede de 
comunicação cotidiana.2  

 

                                                 
2 Revista Brasileira de Comunicação: Comunicação e mediações culturais: depoimento. [janeiro/junho de 
2000]. São Paulo: Revista Brasileira de Comunicação, Vol. XXIII, nº 1, p.151 a 16. Entrevista concedida a 
Cláudia Barcelos. 
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A cultura lúdico-participativa do Maior São João do Mundo, dimensão estudada no 

capítulo 6, leva-nos a situar o variado e exponencial conjunto das ocorrências do evento, num 

outro tipo de celebração junina em relação aos modelos antigos, diferente dos 

tradicionalismos de base religiosa, com novos fenômenos que requerem atualização 

investigativa.  

Nos eventos festivos públicos há situações de conflitos e estratificações sociais, e em 

especial a apropriação pelos seus organizadores para propósitos de prestígio pessoal no 

âmbito da política eleitoreira, como também seu uso com produto mercantil, na sobreposição 

dos interesses econômicos que permeiam as celebrações como produtos industrializados da 

sociedade de consumo. Mas, de qualquer forma, as festas que despertam grande interesse 

popular, tal qual o Maior São João do Mundo, simbolicamente, não se deixam capturar, em 

ações do espírito participativo e envolvente do público que se imuniza dos vírus políticos, 

perceptíveis na energia das pessoas e efetiva realização de diferentes atos inerentes à 

celebração lúdico-festiva, fator decisivo para a magnitude da festa.  

Os megashows que atraem multidões se impõem como os eventos mais concorridos da 

festa, em termos de participação e interatividade popular, fato que comprova a força dos 

produtos da cultura pop, geralmente massificados pelo comércio fonográfico, programas de 

rádio e televisão, especificamente os de auditório, e agora também pelas apresentações ao 

vivo, tão comuns em qualquer festa popular. 

O processo dá o tom da contemporaneidade do evento. Os concorridos shows de artistas 

de renome atendem aos propósitos político-eleitoreiros e ao gosto por cultura industrializada, 

ao contar com a maior concentração de público de todo o evento. Mas o movimento é muito 

grande também nos espaços que se esmeram em reproduzir a expressões tradicionais da 

cultura popular junino-nordestina, em notável variedade, tanto no emprego de linguagens 

artísticas regionais, ao aproveitar a rusticidade, característica de reminiscência rural, tradições 

e apegos às origens, à nordestinidade. Mesmo que expressos em linguagens atualizadas, 

empregando a parafernália tecnológica sofisticada que se renova a cada dia, como forma de 

ampliação comunicacional. Processo revelador a respeito de novas realidades das pessoas, 

relativas às suas questões de identidade e memória, produção e consumo. 

Independentemente do discurso político publicitário, devidamente legitimado pela 

mídia, enunciar prolixamente o caráter original do evento, a festa realmente pontua a memória 

da cultura junina tradicional com forte apelo para a identidade regional. Mas em formatos 

simbólicos que insistem no espetacular, representado por muita cenografia numa linguagem 

contemporânea tecnológica, na qual o mundo antigo rural é transposto para o espaço urbano 
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atual, em expressões de recuperação ou reinvenção de usos e costume. Entendemos o 

processo como no formato de “tradição inventada”, conceito que, de acordo com o aporte 

teórico de Hobsbawn e Ranger (1984, p. 9) reúne ocorrências geralmente decididas “por 

normas tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas de natureza ritual ou simbólica, visam a 

inculcar certos valores ou normas de comportamento através da repetição, o que implica, 

automaticamente, uma continuidade em relação ao passado.”  

O Maior São João do Mundo é derivado de raízes socioculturais, resultantes de tramas 

complexas articuladas por diferentes gerações que abriram múltiplas trilhas para a formação 

do seu cabedal cultural, que, de tal modo, não poderia ser linear. Mas composto de expressões 

populares atuais, derivadas de sucessivas vivências, construídas em dinâmica interação com o 

avanço cronológico, moldadas pelos hibridismos que as influenciam, impossibilitando 

arquétipos imutáveis a partir de suas gêneses. A compreensão de seus avanços e adaptações 

não pode ignorar o passado, mesmo que até seja mítico, porém em função do presente. 

A grande festa campinense faz parte do complexo do consumo cultural da 

contemporaneidade, articulado por sistemas industriais sofisticados, de acordo com a 

mercantilização da mídia, a fragmentação e os hibridismos culturais, entre outras ocorrências. 

Um conjunto fenomenológico que se amplia no decorrer dos tempos, paulatinamente, ao 

provocar a percepção de que em nossa contemporaneidade a cultura possui novos parâmetros 

paradigmáticos.  

Reconhecemos, assim, o Maior São João do Mundo no campo superdimensionado da 

cultura, com fenômenos inerentes à sócio-geografia, política, econômica, mídia e aspectos 

lúdico-participativos, que direcionam a taxionomia investigativa desta pesquisa, com presença 

material ou não nas inúmeras ocorrências do evento, compondo uma formidável cadeia 

simbólica. Definida por significativas representações das adaptações socioculturais de nossos 

tempos que, feliz ou infelizmente, dependendo da ótica em que o fenômeno é examinado, não 

mais admitem a pureza linear de nossas expressões culturais com base popular. Questão de 

ponta desta pesquisa que será evidenciada de forma reflexiva em diferentes passagens do 

texto, no primordial parâmetro de qu que o corpus a ser investigado exige percursos por um 

caminho ponteado por transversalidades culturais, definidas pelo conjunto de manifestações 

que procuram representar o ciclo junino num novo formato de linguagens contemporâneas.    

Num exame histórico sobre a programação das diferentes edições da festa, percebemos 

no decorrer dos anos constantes inovações em seus eventos, segundo o propósito de torná-la 

cada vez maior. Política de planejamento e organização que admite inovações entre as 

expressões artístico-estéticas, num cenário de culturas híbridas, sem divisão entre os 
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diferentes tipos de manifestações: cultura popular, pop, massiva e industrializada, de acordo 

com o dizer de Coelho (2004, p. 125): “A hibridização refere-se ao modo pelo qual modos 

culturais ou partes desses modos se separam de seus contextos de origem e se recombinam 

com outros modos ou partes de modos de outra origem, configurando, no processo, novas 

práticas”. Neste caso, percebemos o Maior São João do Mundo conforme suas expressões que 

se efetivam de modo atemporal e desterritorializado, desvinculados de sua época e lugar de 

origem, a exemplo de aspectos originais da vida rural nordestina de tempos antigos que são 

recuperados em linguagens e representações cênicas da atualidade   

Tratam-se de questões que requerem interpretações com novas categorias de análise, 

parâmetros e contextualizações de cunho mais aberto, a fim de esclarecer o ecletismo das 

manifestações e suas significações inerentes das inquietações derivadas das incertezas 

provocados pelos cruzamentos culturais da atualidade, o que acreditamos fazer como 

motivação básica na condução de nossa pesquisa. 
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1  O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO CONTEXTO DAS FESTAS 

BRASILEIRAS 
 

 

A obra de Durkheim (1989), fortemente influenciada pelo seu sobrinho Marcel Mauss, 

publicada originariamente em 1912, As Formas Elementares da Vida Religiosa, tornou-se um 

clássico, em virtude de seus apontamentos básicos para quase toda a produção literária sobre 

festas que há quase um século inspira abordagens sobre o tema, mesmo insistindo em escritos 

fragmentados em termos de avanço teórico.1 O conjunto da produção de Durkheim e seus 

seguidores, mesmo que não contemplem o aprofundamento crítico e epistemológico que 

necessitamos, contém rica historiografia sobre as festividades populares. Um precioso 

conteúdo sobre o perfil histórico-social e cultural das comunidades em função da importância 

que creditavam às suas comemorações.  

O conjunto dos estudos mais conhecidos sobre festas tradicionais que quase 

genericamente se configuraram em decorrência das práticas religiosas tem ponto de partida 

em Durkheim, que considerou as origens da adoração totêmica como o estágio mais 

rudimentar do cerimonial litúrgico da humanidade. Seus rituais reuniam comportamentos de 

arrebatamento com diversos atos de pessoas em estado de êxtase, manifestos em rituais 

transcendentais entre o mundo físico e o espiritual de sociedades tribais, celebrações 

destinadas a exaltar entidades míticas responsáveis pelas coisas do céu e da terra.  

 
Toda festa, mesmo quando puramente laica em suas origens, tem certas 
características de cerimônia religiosa, pois, em todos os casos ela tem por efeito 
aproximar os indivíduos, colocar em movimento as massas e suscitar assim um 
estado de efervescência, às vezes mesmo de delírio, que não é desprovido de 
parentesco com o estado religioso. [...] Pode-se observar, também, tanto num caso 
como no outro, as mesmas manifestações: gritos, cantos, música, movimentos 
violentos, danças, procura de excitantes que elevem o nível vital etc. (DURKHEIM, 
1989,  p. 547-8, grifo nosso). 

                                                 
1 Guarinello (2001), preocupado até mesmo com a falta de uma definição precisa e atualizada sobre as festas, 
afirma que desde Durkheim os cientistas sociais conseguem apresentar conceituações corretas sobre o tema 
apenas de forma segmentada, em função das especificidades de determinada celebração; as quais, portanto, não 
são eficazes, mas “imperfeitas ou incompletas”, para atender à necessidade de uma base teórico-conceitual 
ampla. 
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Na sua utilidade prática os atos místicos fortaleciam o sentimento de solidariedade 

humana, os laços sociais e a coesão do grupo no âmbito político, comportamento necessário 

até mesmo para a sobrevivência do grupo. Servindo, também, para revigorar as motivações de 

participação comunitária, ao ainda promover o entrelaçamento das vivências cotidianas reais 

com a ordem imaginária. As festividades, portanto, interrompem o mundo físico do trabalho 

diário que se abre, em momentos excepcionais, para o mundo do sagrado. 

 
Como poderiam experiências como essas, sobretudo quando se repetem a cada dia 
durante semanas, não lhe deixarem a convicção de que efetivamente existem dois 
mundos heterogêneos e incomparáveis entre si? Um é aquele no qual arrasta 
monotonamente a sua vida cotidiana; ao contrário, não pode penetrar no outro sem 
entrar imediatamente em contato com forças extraordinárias que galvanizam até o 
frenesi. O primeiro é o mundo profano, o segundo, aquele das coisas sagradas. 
(DURKHEIM, 1989, p. 274).  
 

Historicamente as liturgias religiosas utilizam as mesmas manifestações presentes nas 

festas, levadas ao extremo de estados de efervescência emocional, conforme as indicações de 

Durkheim, que hoje se expressam na utilização de recursos tecnológicos disponíveis, em 

substituição às formas de propagação da fé convencionais. De modo que são os rituais 

religiosos que procuram ser festivos, em diferentes graus de espetacularização. Por isso a 

profusão de shows, apresentações na TV, veiculações em emissoras de rádios e gravações em 

CDs de música Gospel, de padres cantores, com a mesma evidência de artistas do mundo dos 

espetáculos musicais. Para Durkheim (1989, p. 372), “nos dias de festa, a vida religiosa atinge 

grau de excepcional intensidade”, reconhecimento que nos provoca a ver a questão, na 

atualidade, de maneira contrária, numa acepção de “inversão de rituais”, vendo o cerimonial 

religioso numa forma festiva de modo a provocar atos de emotividades. No caso, até mesmo 

as festas em homenagem a Xangô provocam transe nos fiéis, cujo estado de efervescência é 

sedutor para o recrutamento de novos adeptos, também atraídos por oportunidades de direto 

contato com os deuses. Desse modo, as religiões afro-brasileiras também teriam suas fórmulas 

de atrair as pessoas, tal qual faz a indústria da fé católica e evangélica, conforme a visão de 

Motta2 (apud FONSECA, 2007), ao destacar:   

 
Pela música, pelo canto e sobretudo pela dança, somos arrastados na corrente 
cósmica do ser e da vida e gozamos de uma espécie de imortalidade. O tempo pára. 
Velhice, decadência e morte se anulam. Entramos no fluxo da juventude e da 
alegria, do triunfo contra o nada e a insignificância. Daí, eu penso, nesse contacto 
direto com o sobrenatural, a grande vantagem do Xangô e de outras religiões 

                                                 
2 MOTTA, Roberto M. Cortez. “A Tradição Afro-brasileira e Sua Expansão em Pernambuco.” In: Ciclo de 
Palestras do NERP/Núcleo de Estudos e Pesquisas em Religiões Populares - Mestrado em Antropologia/ UFPE. 
Recife, 1994, p. 4. Mimeo.  
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dançadas dentro do que veio a se configurar como o mercado nacional brasileiro de 
bens e serviços religiosos.  

 

Diante do exposto, pode-se perceber o caráter religioso das celebrações que no Brasil 

reúne uma infinidade de ocorrências, desde os tempos coloniais. Se os estudos sobre festas 

possuem limitações no ponto de vista crítico-reflexivo, por outro lado, há uma considerável 

produção bibliográfica sobre os festejos religiosos. Preciosos relatos sobre nossas 

comemorações em homenagem a santos católicos e das crenças afro-brasileiras, narrativas 

com detalhes de grande relevância para a compreensão do perfil social, político e cultural da 

sociedade brasileira em seus diferentes períodos históricos, da colonização até nossos dias.   

Tradicionalmente o Brasil é reconhecido como um país católico, derivado de um 

processo de grande estímulo ao sincretismo, eivado de dogmas que remontam à genealogia da 

formação social e política colonial do país, direcionada não apenas em função de opção 

espiritual, mas também como projeto de conquista e exploração econômica da Coroa 

Portuguesa, que subjugou os povos nativos. As alianças entre estados absolutistas e Igreja, 

para garantir e recrudescer o poder de ambos, desde a Idade Média, eram celebradas como 

estratégias de controle e dominação no âmbito do terror, em face do incontrolável despotismo 

de monarcas europeus e vigília reacionária e alienante da religião, que tomariam diferentes 

rumos com a descoberta do Novo Mundo.  

Nesse sentido A Carta de Pero Vaz de Caminha enviada ao seu soberano, logo após a 

chegada da esquadra de Cabral ao litoral brasileiro, é emblemática.   

Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou 
ferro: nem lha vimos. Contudo a terra em si é de muitos bons ares frescos e 
temperados como os do Entre-Douro e Minho, porque nesse tempo dagora assim os 
achávamos como os de lá. (As) águas são muitas; infinitas. Em tal maneira é 
graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas que 
tem! Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta 
gente.3 

 

O trecho “querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas que tem”, de 

forma mais condizente com uma célebre frase histórica, foi traduzida para o português 

contemporâneo, como “em se plantando tudo dá”. Caminha, afirma não saber se há metais 

preciosos na terra descoberta, mas não exclui a possibilidade de sua existência, mantendo a 

expectativa de riqueza que seria satisfeita no futuro. O que importava para os conquistadores 

era o poder de explorar legitimamente o lugar que, afinal, era “terra de ninguém”, apenas com 

a presença de selvagens (para o colonizador nunca se estabeleceu o respeito à propriedade dos 

                                                 
3 Carta de Pero Vaz de Caminha. Ministério da Cultura. Biblioteca Nacional do Livro. Disponível em: 
<http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pd. Acesso em: 20 maio. 2008, às 10h. 
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nativos) que deveriam ser salvos (“Salvar esta gente”), de acordo com o “compromisso 

Estado-Igreja”. Se o direcionamento político da expansão colonialista objetivava a exploração 

econômica, a igreja católica procurava aumentar seu rebanho em consonância com seus 

dogmas, entre eles a salvação pela catequese, um de seus principais planos da época, entre 

alguns outros.4          

Estado português e catolicismo, assim, foram muitos felizes, plantaram as sementes 

daquela que seria reconhecida como “a maior nação católica do mundo”. Qual vila ou 

povoamento do país, que posteriormente se transformaria em cidade, não teve entre suas 

primeiras construções, pelo menos uma capela ou igreja católica? 

 
No Brasil, por toda a parte encontra-se a religião ou o que receba tal nome. Nada se 
pode fazer, nem observar sem deparar-se com ela de uma forma ou de outra. É o 
mais importante detalhe da vida pública e privada que aí temos. As festas e as 
procissões constituem os principais esportes e passatempo do povo, e neles os 
próprios santos saem de seus santuários, juntamente com os padres e a multidão, 
participam dos folguedos gerais. Não levar tais fatos em consideração seria omitir os 
atos mais populares e esquecer os protagonistas favoritos do drama nacional. 
(EWBANK, 1976, p. 18). 

 
As observações do autor, referente a festividades do século XIX, atestam a força da 

Igreja como instituição determinante, inclusive por atender aos interesses políticos do Estado 

desde os primeiros dias do colonialismo e até meados do século XX, para decidir a 

sociabilidade e atos públicos, em especial as festividades. Celebrações que podem ser 

reconhecidas como signos do histórico sincretismo religioso do país, exacerbado pela 

profusão de suas ocorrências, em ritos com altos graus de efervescência que acabaram 

tecendo notória representatividade para os modos de homenagear os santos.      

O pintor alemão Johann Moritz Rugendas (1802 - 1858), ao permanecer no Brasil entre 

1822 e 1825 para retratar em seus quadros as paisagens e o povo, chegou a escrever um livro, 

Viagem Pitoresca Através do Brasil, que narrou suas curiosas experiências. Entre elas, assim 

como a comum visão dos demais estrangeiros que aportavam por aqui, seu espanto com o 

número exagerado de festas, “tão excessivo”, afirmou o autor, “que absorvem mais de cem 

dias por ano” (RUGENDAS, 1972, p. 89).    

                                                 
4Para disseminar e revigorar a fé católica, inclusive para conter o avanço da nova doutrina protestante 
desencadeada pela Reforma Luterana, a Igreja implementou uma forte política para revigorar o sincretismo de 
seus fiéis e conquistar novos adeptos, tanto que numa iniciativa do Papa Urbano VIII, no início do século XVII 
(1609), criou o Congretio de Propaganda Fide (Congresso de Propaganda da Fé). Tal denominação, segundo a 
história da publicidade, é referente à propaganda, do latim propagare, com sentido de “propagar”, “disseminar”, 
inspirou a nomeação da referida atividade e área de conhecimento da comunicação social.   
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Apesar da supremacia do catolicismo popular, legitimador das estreitas e significativas 

ligações entre religião e festas, o universo místico de outras crenças, em especial as afro-

brasileiras, sempre contemplou as celebrações festivas.   

A tradição das festas no âmbito do sincretismo espiritual encontra na história social 

brasileira uma correspondência superlativa. Uma demonstração do envolvimento da 

população, desde os tempos coloniais, era o fato de as festividades serem patrocinadas pela 

própria comunidade. Padres e seus colaboradores requisitavam, às vezes até de forma 

coercitiva, a cada habitante, fosse ele nobre, mendigo ou escravo, que doasse dinheiro ou 

prendas para as celebrações em homenagens aos santos em datas sagradas, assim como pedia, 

ou obrigava, que todos participassem.  

O entrelaçamento da religiosidade com outras questões da sociedade colonial de cunho 

político, cultural, econômico e social se dava de modo intricado, em virtude de ocorrerem em 

situações flutuantes, de consensos e conflitos, atos de solidariedades e estratificações sociais, 

o louvor ao céu mesmo com a permanência num inferno, santos e demônios juntos com o 

propósito de festejar. Em consonância com a ideia positiva de “paz na terra” (das festas) “aos 

homens de boa vontade” sempre impelidos a celebrar em nome dos santos, com apaixonado 

esmero, em práticas que impressionavam os viajantes aventureiros, dispostos a registrar as 

cerimônias, ao destacar o cuidado com as ruas, devidamente varridas e lavadas para as 

festividades sacras, enquanto que as casas eram enfeitadas com flores e bordados, atraindo 

pessoas de todas as idades, principalmente os habitantes das áreas rurais. Ewbank (1976, p. 

19) descreveu uma dessas comemorações religiosas, em homenagem a São Francisco de 

Paula, realizada no Rio de Janeiro, em 2 de abril de 1846:  

 
Finalmente aparecem estátuas em tamanho natural e pintadas ao vivo, colocadas 
sobre estrados e carregadas em triunfo aos ombros dos homens, em meio a uma 
turba de autoridades, com os mais diversos trajes. Pontífices mitrados, com caudas 
das vestes seguras por pajens, passam por debaixo de pálios, acompanhados por 
magistrados civis e escoltados por batalhões de soldados, tudo precedido e seguido 
por cortes de padres, frades, irmãos leigos, acólitos com bandas de música, 
bandeiras, fachos, turíbulos, mastros, etc. enquanto da confusa massa de 
espectadores emergem em surdina observações reverentes ou profanas, à medida que 
cada divindade de madeira desfila levada por ombros suados.      
 

Thomas Ewbank foi um cientista, inventor e industrial norte-americano que permaneceu 

vários meses no Brasil, na cidade imperial do Rio de Janeiro, durante 1846, hospedado na 

casa do irmão que se casara com uma brasileira. Aproveitou sua estada para vivenciar 

diversos aspectos da cultura brasileira da época, e anotar detalhadamente suas experiências, 

iniciativa que lhe possibilitou publicar diversos artigos em revistas do seu país, no início da 

segunda metade do século 19, depois transformados em livro. 
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O viajante escreveu sobre o cotidiano do Rio de Janeiro, com especial atenção aos 

modos de vida das pessoas comuns, entre elas, negros alforriados e escravos, comerciantes, 

fazendeiros, padres e freiras, destacando, em seus escritos, os ritos e demais ocorrências das 

festas religiosas, a exemplo do texto:   

 
A festa de [São] Francisco de Paula foi celebrada com muito brilho. Iluminada por 
mais de mil tochas e ornamentada de novos tapetes de seda de damasco, a casa 
[igreja] do Santo estava concorrida. [A imagem do santo] Trajava suas melhores 
vestes e recebia complacentemente os cumprimentos dos visitantes. A multidão 
beijava seus pés numa reverência igual à que se faz ao Papa. Foi pregado um sermão 
pormenorizando sobre os milagres que já fez e ainda faz. Após o pôr-do-sol, a frente 
de sua casa estava iluminada com lâmpadas, enquanto serpentinas, busca-pés, 
foguetes e outros fogos de artifícios proclamavam à terra e aos céus os júbilos que 
presidiam as festas do santo. (EWBANK, 1976, p. 164). 

 
O estado de efervescência, em muitas ocasiões até mesmo de delírio se fazia presente 

em manifestações de festas do Brasil Colonial e Imperial, conforme descrições do naturalista 

Emanuel Pohl5 sobre uma série de comemorações religiosas do país. Em Goiás, por exemplo, 

impressionou-se com a Festa de Santa Ifigênia, celebrada pelos negros livres que, segundo o 

observador, aproveitavam a oportunidade para abrilhantar os festejos de forma mais efusiva 

que os homens brancos, também envolvidos nas celebrações. O viajante relatou que os 

festejos incluíram uma espécie de desfile a cavalo, montados por negros com vestimentas 

militares portuguesas, além da eleição teatral de um imperador, devidamente reverenciado 

pelo cortejo que passava ao som de tambores nativos do Congo Africano. Pohl destacou que 

na oportunidade um negro bradava continuamente o termo, de sua língua nativa, “bambi”, 

sempre com a resposta, em coro uníssono, “domina”, em português, com o significado de que 

o rei tudo governa. O naturalista também relata que não conseguira dormir por causa do 

barulho da festa que avançara pela madrugada, com continuidade na noite do dia seguinte, por 

ser véspera de São João. No caso, uma comemoração emendada à outra, em festejos mais 

expressivos e ruidosos ainda, em virtude da chegada de mulatos e brancos com seus 

instrumentos europeus, com muitas danças, doces e cachaças. (POHL, 1976, p. 203-204). 

 Os viajantes estrangeiros, em geral, também se mostravam surpresos com as 

indumentárias exageradas usadas nas celebrações e o comportamento insinuante e licencioso 

                                                 
5 Johann Baptist Emanuel Pohl (1782 - 1834), médico, geólogo e botânico austríaco, veio ao Brasil como 
componente da missão de seu país, aliado à Coroa Portuguesa, inclusive pelo casamento da  arquiduquesa Maria 
Leopoldina de Áustria com o príncipe regente que em 1822 se tornaria o imperador D. Pedro I. O grupo 
austríaco reunia pesquisadores e cientistas que vieram contribuir com o desenvolvimento do Reino Unido a 
Portugal, denominação oficial do Brasil à época, como também aprender, principalmente sobre a fauna e flora 
local. Pohl, algum tempo depois de chegar ao Rio de Janeiro, desligou-se da expedição para empreender uma 
viagem de quatro anos pelo interior do país, entre 1817 e 1821, passando pelo interior do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Goiás. Suas experiências etnográficas possibilitaram a publicação da obra Viagem no Interior do Brasil 
(POHL, 1976), além de artigos sobre botânica.   
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presente nas danças e movimentos corporais dos tempos coloniais. Rugendas (1972, p. 70), 

por exemplo, além de se surpreender com o entusiasmo dos negros para festejar, com seus 

batuques que ritmavam as danças com grande energia em celebrações que varavam a noite, 

ainda ficou chocado com as conotações sensualistas das performances dos dançarinos, “em 

certos movimentos do corpo que talvez se pareçam demasiado expressivos; são principalmente as 

ancas que se agitam, enquanto o dançarino faz estalar a língua e os dedos, acompanhando um 

canto monótono, os outros fazem círculo em volta dele e repetem o refrão.”  

De modo geral, para os viajantes, as festas traduziam exagero, atitudes desenfreadas, 

atraso, primitivismo, delírio coletivo, puerilidade, indecência, sobretudo em razão da presença 

dos negros e mestiços, marca indelével dos preconceitos dos observadores. Isso também se 

refere às procissões religiosas, segundo o olhar de Debret6-7 (apud LISBOA, 2001 p. 630), ao 

considerar que as cerimônias religiosas introduzidas no Brasil conservavam seu “caráter 

bárbaro”, isto é, o “exagero de que fora preciso revesti-las para impressionar os índios”. 

Posteriormente, tornou-se uma “oportunidade de luxo e divertimento público e de exibição de 

trajes elegantes para todas as senhoras”. Nesse jogo de vaidades também estariam incluídas as 

irmandades religiosas, esclarece o autor. 

Lisboa (2001, p. 631) ainda relata as observações dos estrangeiros sobre as festas do 

Brasil Império: 

 
Luccock explica que para entravar a decadência moral da população mestiça 
“tornaram-se deslumbrantes as cerimônias religiosas”. Ao assistir a uma grande 
procissão, afirma que tudo era conduzido sem coração, sem sentimentos 
verdadeiramente religiosos, e a população era “turbulenta e indecorosa”. O 
reverendo Kidder não se cansa de achar a maioria das procissões um desrespeito à 
religião, em virtude do exagero, da ignorância e imoralidade. Saint-Hilaire, numa 
procissão de semana santa, acusa ser tudo feito sem decoro e sentimento. 
 
 

Schwarcz (2001, p. 606) ao descrever festividades do mesmo período também 

reproduz o comentário de um determinado viajante: “Os divertimentos extravagantes dos 

                                                 
6 O pintor francês Jean-Baptiste Debret (Paris, 18 de abril de 1768 - Paris, 28 de junho de 1848) esteve no Brasil 
entre 1816 e 1831, sendo responsável pela fundação, no Rio de Janeiro, de uma academia de Artes e Ofícios, 
transformada posteriormente na Academia Imperial de Belas Artes. Ao voltar ao seu país, publicou a célebre 
obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, que mesclava textos e pinturas sobre a natureza, o homem e a 
sociedade brasileiros do início do século XIX. Debret é reconhecido como o mais importante artista estrangeiro 
que passou pelo Brasil, por mostrar, quase que com perfeição, a cultura, sociedade e cotidiano do Brasil, 
especialmente do Rio de Janeiro, dos tempos em que permaneceu no país, impondo as seus trabalhos sua visão, a 
linguagem européia, mas em interpretações diferenciadas do que geralmente se fazia, as projeções de um país 
curioso pelo seu exotismo, mais interessante para a história natural. Debret criou uma obra histórico-cultural, 
reproduzindo as particularidades culturais da cultura local, além das questões políticas, contemplando também a 
religião, usos e costumes do povo brasileiro.  
7 DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1949, 
tomo II, v. III, p. 26-7. 
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negros, ali reunidos, dão a essa festa popular uma feição estranha e excêntrica, da qual só 

pode fazer ideia quem observou as diversas raças na sua promiscuidade.” 

As observações etnológicas dos viajantes sobre o Brasil do Novo Mundo foram 

privilegiadas por farto material para atender, estimular e justificar o imaginário europeu sobre 

a supremacia da sua civilização. Principalmente por empregar a metodologia científica da 

época, cuja limitação objetivava apenas a classificação e descrição de animais, povos e 

plantas, num trato enciclopédico, em descrições textuais e pictóricas. Bignami (2002, p. 80) 

traçou uma retrospectiva histórica do processo:   

 
As formas adotadas representações nas pictóricas e nos discursos artísticos, políticos 
ou religiosos da época se polarizam em duas direções: visões do paraíso e visões do 
inferno. A imagem de paraíso adquire a sua síntese na palmeira projetada contra um 
céu azul e calmo, que protege animais e populações em perfeita harmonia. Por outro 
lado, criaturas monstruosas, mulheres canibais e rituais antropofágicos se 
difundiram e dominaram uma outra parte do imaginário.  

 

Nada a estranhar, portanto, nas interpretações européias, mesmo que embasadas em 

experiências reais, presenças in loco em festejos do Brasil Colonial ou Imperial, em notórios 

exercícios etnográficos, que não disfarçam suas visões etnocentristas. Especialmente sobre 

aqueles personagens com modos mais efusivos nos atos de festejar, negros e mestiços, tipos 

étnicos formadores do perfil identitário do país à época, segundo o olhar europeu, que, na 

verdade, conservou-se no decorrer dos tempos, permanecendo, em parte, talvez, até a atualidade. 

Entretanto, a permissividade nas festas se caracterizou como estratégia política da 

aliança entre a Coroa Portuguesa e Igreja que admitia comemorações religiosas com a parte 

profana lúdica, como tradição secular de convivência e conivência, fato que proporciona 

contextualizações fora dos padrões historiográficos oficiais ou no rol dos mais difundidos. 

Desde a Idade Média, tempos de poder absoluto da Igreja que impunha o terror, de 

modo a perdurar o temor popular e classificar quase tudo como proibido e pecado, as festas 

despontaram como ocorrência social de caráter benevolente. Bakhtin (1993) escreveu sobre o 

tema, ao interpretar os escritos literários de François Rabelais. Autor que reconheceu o riso na 

Idade Média como uma sensação subjetiva de pertencimento ao povo, ao Estado, à Pátria, em 

estado contínuo de crescimento e renovação, de forma que a festa, ao proporcionar a alegria, 

representaria a vitória sobre os temores e os horrores do Além, os tiranos e os poderosos que 

os oprimiam.  

Contudo, mediante o poder coercitivo do Reino Português e da Igreja no Brasil Colonial 

e Imperial, os modos de festejar do cidadão comum, mais efusivamente por negros e mestiços, 

sempre foram marcados pela benevolência oficial e religiosa. Características de tais poderes 
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que se completavam com a transigência na vida societária, segundo as regras do 

corporativismo e estratificações de classes, em que a elite econômica, política e clerical 

transgredia sem ser penalizada, protegida pelo modelo de Estado Leviatã8 imposto ao país.  

 A permissividade reinante nas festas coloniais também era recorrente no cotidiano 

social, especialmente, e de forma mais efetiva, em favor das classes privilegiadas, segundo os 

apontamentos de Araújo (2008, p. 87):  

 
Adúlteros, bígamos, ‘invertidos’ de ambos os sexos, incestuosos, estupradores, 
feiticeiros e feiticeiras das três raças que conviviam na Colônia, toda essa gente 
constituía verdadeira multidão desviante que durante três séculos desafiou o Estado 
e a Igreja, não necessariamente pela revolta política, mas pela transgressão das 
normas de conduta oficialmente instituídas. No entanto, excluindo-se os mendigos, 
assaltantes, prostitutas e escravos, os que pagavam impostos tinham recursos 
financeiros ou prestígio social suficientes para cometer quaisquer daqueles desvios e 
subtrair-se à justiça, sempre venal ou branda segundo as conveniências. E aqui 
entramos em outra inesgotável seara de pequenos e grandes delitos. 

 

Havia esforços desmedidos por parte dos colonos portugueses para possuírem terras e 

formar suas propriedades rurais como forma de enriquecimento e projeção social, além de 

alcançar prestígio e respeito em suas comunidades, principalmente ao olhar das autoridades, 

mesmo que os projetos de ascensão dependessem de atos ímprobos, como a malandragem, 

negociatas, peculatos, roubos, prostituição, entre outras infrações. Tudo para ocupar posições 

elitistas e conseguir a proteção do Estado Leviatã.  

 

 

1.1  O  MAIOR  SÃO  JOÃO  DO  MUNDO  COMO  REPRESENTAÇÃO  FESTIVA  

CONTEMPORÂNEA 
 

Festas religiosas “à brasileira”, com diferentes tipos e níveis de emotividade, 

explicitadas ou não em expressões reais de êxtases corporais, reúnem uma historiografia 

representativa para os postulados de Durkheim que destacam “o estado de efervescência”, 

algo que perdura até o presente.  

Comemorações com temática religiosa, tradicionalmente os tipos mais difundidos no 

país, trazem para a atualidade a inspiração de grande parte dos festejos populares públicos, 

tanto que todos os municípios do país celebram seu padroeiro, geralmente com atos sacros e 

                                                 
8 Na obra Leviatã, ou, matéria, forma e poder de uma república eclesiástica e civil, Thomas Hobbes (2008), o 
“filósofo maldito do século XVII”, discorreu sobre o poder do Estado na condução da vida política e social. 
Dirigiu suas denúncias e críticas ao absolutismo, regime de centralização que permitia aos soberanos concentrar 
todos os poderes, como se exercesse seu direito natural outorgado por Deus, ficando os cidadãos excluídos de 
qualquer participação e controle na vida pública.   
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profanos9, inclusive com decretação de feriado municipal. Eventos que atingem os mais 

diversos graus de grandiosidade, conforme o volume de atividades realizadas, investimento 

financeiro, expressão de fé, participação popular, período de realização com menor ou maior 

continuidade, enfoque da mídia, atrações artísticas, espaço físico, ambientação cenográfica, 

entre outros parâmetros. 

A noção de festa, portanto, em particular, mudou acentuadamente nas últimas décadas. 

O termo que teve grande sucesso entre os estudiosos foi aquele relativo à “invenção da 

tradição”. Tal conceito assegura que a tradição, longe de ser um evento puro, surgido da 

história ou do mito e aí permanecendo estacionado, a delinear os caracteres individuais e 

coletivos, interage com as comunicações de massa e tradicionais e com a política 

espetacularizada, resultando num complexo processo intercultural.  

Reconhecemos o Círio de Nazaré, realizado no mês de outubro, em Belém, Pará, como 

um exemplo significativo, de festividade que se adaptou aos novos tempos, na reunião da 

temática religiosa com a linguagem atualizada, no modelo de invenção da tradição.   

O Círio de Nazaré já é reconhecido com um evento que se coloca entre os maiores do 

mundo, principalmente entre as festividades similares, monotemáticas religiosas. Toda a 

cidade de Belém, católica ou não, se vê envolvida pela perspectiva da festa, seja em 

perspectivas sociais (a volta para a festa dos parentes que vivem distantes, a chegada de um 

enorme contingente de pessoas que ocupam a cidade, os novos conhecimentos etc.), no 

âmbito econômico (serviços de hotelaria, comércio de artefatos, turismo, transporte, 

restaurantes e toda infra-estrutura necessária à recepção dos convidados da festa, romeiros e 

pagadores de promessas) ou mesmo no campo religioso (mesmo outras religiões devem se 

posicionar com relação ao Círio, manifestação gigantesca de fé, totalizante, que impressiona 

fortemente os que assistem ao evento. (AMARAL, 1998, p. 235-236). 

A grandiosidade das celebrações, no entanto, não garante uma uniformidade de 

devoções. Muitos participantes agem com notória emotividade, seguem procissões, assistem 

às liturgias de forma interativa, rezam compenetrados, pagam promessas de maneira 

fervorosa, enquanto outros participam de forma simplesmente lúdica. A religiosidade lhes 

parece apenas uma base temática, pois seus atos são voltados para a diversão, para um 

acontecimento festivo no âmbito das relações sociais.  

Assim, entendemos que o arcabouço interpretativo desses eventos festivos religiosos 

configura a sedimentada ideia de Durkheim (1989, p. 542), sobre o fato de os limites que 

                                                 
9 O significado da palavra “profano” designa atividade exercida externamente aos locais de atividades religiosas, 
segundo sua origem etimológica advinda do italiano profani (fora do templo).    
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separam os ritos representativos das recreações coletivas serem “flutuantes”, de modo que na 

religião o “elemento recreativo e estético” se faz presente com significativa efetividade.       

Tal qual acontece com a Festa de Nossa Senhora da Penha, em João Pessoa, capital do 

estado da Paraíba, no mês de novembro. Festividade de tradição secular, que consiste numa 

grande procissão, com características mais acentuadas de romaria, uma caminhada com mais 

de cem mil participantes. O grande número de caminhantes segue o cortejo que leva a 

imagem da Santa por um percurso de 12 quilômetros, da igreja de Nossa Senhora de Lourdes, 

localizada no centro da cidade, até o Santuário da Penha, uma pequena igreja erguida por 

pescadores no litoral sul do município. 

Forma-se um cordão extenso, com cerca de cinco quilômetros, de pessoas caminhando 

por ruas e avenidas da cidade. O cortejo se inicia às 22 horas, sendo que os últimos 

caminhantes chegam “na Penha” durante a madrugada, por volta das três horas. Entre os 

diversos grupos participantes há, primordialmente, conversas e brincadeiras. A grande 

procissão, para muitos, é vivenciada como uma aventura, ou mesmo uma atividade de 

entretenimento e lazer.   

Nas sociedades contemporâneas há grande flutuação no campo das articulações 

religiosas, fazendo com que o sincretismo apresente diferentes graus de motivações 

participativas nos ritos, na aceitação doutrinária e nas influências do modo de vida da 

população. Para alguns, os referenciais da religião não passam de amontoados de crenças 

passadas, fragmentadas e com imagens isoladas de reflexos sagrados e pictografias espirituais. 

Para outros, a vida fora dos cânones religiosos não faz sentido.   

As grandes festas da atualidade se constituem como ocorrências especiais, autônomas, 

com lógica espacial e temporal própria, na formação de um mosaico cultural de grande 

atratividade para a reflexão sobre seus fenômenos intrínsecos, que ainda traz à tona questões 

centrais da “sócio-culturalidade” exteriores ao círculo fenomenológico dos eventos festivos. 

As comemorações de santos padroeiros em pequenas localidades do interior do país podem 

ocorrer com a simples realização de uma missa, procissão e talvez uma pequena quermesse ou 

mesmo com megaeventos, tais como as grandes festividades do ciclo junino do Nordeste 

Brasileiro. Entre elas, o Maior São João do Mundo, um campo cultural multifacetado com 

significativas representações para fomentar novos olhares sobre festas. 

O Maior São João do Mundo alcança, devido ao seu gigantismo, significativa 

importância entre as celebrações juninas, com etnocenologia espetacular proporcionada pela 

grande utilização de aparato tecnológico que procura evidenciar signos da cultura popular 
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regional conforme os típicos esforços de reinvenção de tradições. São festas que vêm desde a 

colônia, particularmente com o povoamento de CG e, de modo geral, do Brasil colonial.  

A historiografia do município está assentada na origem clássica, cristalizada e 

consagrada de pequenos povoamentos, aldeias de homens brancos, que surgiram no Brasil a 

partir do século XVI, conforme o relato de Lino Gomes da Silva Filho, que em seu livro 

Síntese Histórica de Campina Grande, descreveu os principais acontecimentos ocorridos em 

CG em três séculos e meio, de 1670 a 1963. O historiador expõe em sua obra que o Capitão-

Mór da Paraíba José Freitas Serrão autorizou em Carta Régia, a construção da primeira igreja 

de Campina, no dia 9 de maio de 1702, sob o orago10 de São João. 

 
E por estas conveniências se não devem despresar [sic], me pareceu aprovar que se 
faça na dita parte a Igreja no que respeita a nomeação do Capelão para esta Igreja e 
para as que mandei se fizessem nas Piranhas e na Campina Grande. Me pareceu-vos 
que estas nomeações pertencem ao Bispo de Pernambuco e os providos nestas 
capelanias com os seus proventos (SERRÃO11, 1702, apud SILVA FILHO, 2005, p. 
24). 
 

Pode-se concluir que nessa data foi decidida a construção da primeira igreja de CG, 

tendo São João Batista como patrono. O prédio teria a função de catequese dos indígenas 

nativos, os Ariús, que passaram a cultuar significativamente o santo, além de assimilar a 

simbologia da fogueira, artefato que já fazia parte do seu cotidiano com o nome de coivara, 

passando a ser utilizada como símbolo de identificação do trabalho de catequização realizado 

pela colônia portuguesa. Há indícios, assim, de São João, santo católico, precursor do 

cristianismo, ter sido estrategicamente apropriado, pela Igreja, como catequista dos índios 

pagãos.  

Em 13 de janeiro de 1701, o Capitão-Mór José Freitas Serrão, concede aos capelões de 

cada aldeia (CG, Camaratuba e Piranhas) numerário suficiente para construir igrejas, além de 

dotar cada uma delas com a presença de um missionário para “administrar os sacramentos aos 

índios”.   

Por ser presente, que nos sertões dessa Capitania se achão hoje muitos índios 
aldeados, e ser conveniente o conservarem-se estes e fazer-se toda diligencia para se 
aldeiarem  os que andam espalhados, dando-se-lhe tudo o que for necessário para q. 
possão presestir nas ditas aldeias e radicarem-se na fé, seguindo-se deste fruto não 
só o serviço de  Deus espiritual, mas o meu no temporal(...) Junto assim poderem os 
mesmo índios ajudarem no trabalho desta obra, e o mais que se faltar se suprirá da 
fazenda real e dareis à entender aos ditos moradores os grandes benefícios que 
logrão em terem estas Igrejas e Padres, porque escusão ir  satisfazer o preceito da 
Igreja em maior distância e sobre tudo que poderão ter com estas aldeias uma mais 
importante conveniência, como custumão ter onde há índios domésticos, que vivem 

                                                 
10 Patrono, orago ou padroeiro é um santo a quem é dedicada uma localidade, povoado ou templo. A palavra 
descende de oráculo. 
11 SERRÃO, José Freitas. Carta Régia. 9 de maio de 1702. 
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com luz e conhecimento da verdade e religião católica. (SERRÃO12, 170, apud 
SILVA FILHO, 2005, p. 23-24). 
 

A Igreja, em seu esforço para a domesticação dos índios na CG colonial, investimento 

para ter novos rebanhos servindo a Deus, empregava algumas estratégias, a exemplo de 

novenários e festividades, com destaque para as do ciclo junino. Celebrações também úteis 

para fazendeiros pioneiros, criadores de gado conseguir mão de obra nativa, ao mesmo tempo 

em que cristianizavam os silvícolas. As festas, naquele período, configuram-se, portanto, 

como ponto de ligação entre o colono e o nativo.   

Em 1769 é criada a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande, com 

a referida santa no posto de padroeira em detrimento a São João. Há registros de que antes da 

referida data, a partir da década de 1720 o lugarejo passou a adotar as comemorações em 

homenagens aos santos no modelo trazido pelos “forasteiros”. Denominação dada pelos 

antigos fazendeiros, os Oliveira Ledo, aos novos proprietários de terra e criadores de gado 

vindos de outras paragens, como os Nunes Viana e Alves Viana.  

Os forasteiros deram início às comemorações religiosas da padroeira, para o culto das 

famílias tradicionais de CG. Desde seus primórdios e até meados do século 20 as celebrações 

se caracterizaram como eventos de ostentação da elite social da cidade, decorrente da riqueza 

proporcionada pelo algodão, que destituiu a supremacia econômica e social dos criadores de 

gado, a classe que anteriormente detinha o maior poder financeiro. 

Mas as celebrações do ciclo junino nunca deixaram de ser cultuadas pela comunidade 

em geral, caracterizadas pelas tradições rurais, incluindo o acendimento de fogueiras. As 

festividades, assim, em sua configuração mais popular no transcorrer de décadas, claro que 

adaptadas a cada período temporal.  

Na década de 1980 as comemorações de São João passam a ser realizadas de acordo 

com estratégias decididas pelo poder público municipal. O prefeito Enivaldo Ribeiro 

(mandato de 1979 a 1982) deslocou o evento dos bairros para centralizá-lo no Palhoção, um 

grande e rústico barracão montado com madeira e coberto com palhas de coqueiros. A festa 

começava a atender à lógica do desenvolvimento sustentável, de modo a impulsionar o 

avanço econômico de CG.  

Em 1983, Ronaldo Cunha Lima, o novo prefeito, já no seu primeiro ano de 

administração tratou de se apropriar da festa, dando-lhe um outro formato, diferente da 

concepção tradicional, com a proposta de atender às demandas da cadeia produtiva de 

eventos. Estabeleceu-se a base para o modelo atual. A festa como ocorrência para promoção 

                                                 
12 SERRÃO, José Freitas. Carta Régia. 13 de janeiro de 1701. 
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política, faturamento comercial e consumo mundano, aberta às vivências sociais e práticas 

lúdicas. Em tais condições, os aspectos religiosos se fazem presentes minimamente, mesmo 

diante de registros esporádicos da decoração de determinados espaços, cultos ecumênicos ou 

missas campais, missa solene no dia de São João e rezas de novenas por parte dos fiéis.  

As nuances relativas à religiosidade se mostram tão diminutas que, comparadas à 

variedade e quantidade de atos profanos, parecem, simplesmente, não existir, de modo que as 

características preponderantes das celebrações são as vivências lúdicas, delineadas por 

manifestações artísticas e estéticas de diversas tendências, além da grande e efusiva 

participação popular. 

Fato exemplar para a demonstração de que a perspectiva religiosa no Maior São João do 

Mundo se encontra realmente relegada, foi o posicionamento do padre organizador da 

procissão de São João, no dia 24 de junho de 2007, no Centro de Artes e Cultura Marinês, que 

manifestou seu desagrado com a pouca presença de fiéis, além de protestar pela 

desconsideração com os aspectos sagrados. O religioso clamava por medidas que 

recuperassem a devoção aos santos do ciclo junino, sugerindo, inclusive, a construção de uma 

grande estátua de São João na cidade, aquela que seria, literalmente, o maior São João do 

mundo.  

Para algumas vozes críticas da sociedade campinense a minimização do teor religioso é 

mais um fator, entre tantos outros, que aponta para a tendência de pasteurização do evento, 

em detrimento das expressões autênticas da identidade junina. Entre as pessoas que pensam 

nesse sentido, o professor universitário George Pereira, historiador e ativista cultural, figura 

polêmica e loquaz no sentido de protestar contra o “caráter artificial da festa que cada vez 

mais vai deixando de lado suas raízes tradicionais, sem qualquer respeito aos santos juninos.” 

(informação verbal).13  

Na edição do evento de 2008 George liderou uma “procissão de protesto”, realizada no 

dia de São João, 24 de junho, partindo da Igreja que leva o nome do santo, localizada no 

Conjunto Rogério Lustosa, especificamente na comunidade conhecida como “Cinza” em 

direção ao Parque do Povo, num percurso de nove quilômetros. O cortejo foi animado, em seu 

percurso inicial, durante poucos quarteirões, por uma banda de música tradicional que entoava 

hinos sacros. A maior parte do trajeto contou com menos de 20 pessoas, com o detalhe 

cenograficamente curioso em que o George seguia a cerca de 15 metros à frente, com vestes 

                                                 
13 Entrevista com George Pereira na Capela de São João, no Conjunto Rogério Lustosa, no dia 24 de junho de 
2008, às 15h40min. 
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franciscanas e carregando um estandarte que ele próprio confeccionou, em forma de cruz, 

similar aqueles utilizados como abre alas de um bloco carnavalesco,. 

Durante o caminho pelas ruas da cidade, a pouca quantidade de pessoas e a impactante 

figura do historiador não conseguiram fazer com que o ato se parecesse com uma procissão. 

Daí a estranheza causada aos transeuntes, reação também provocada na chegada ao Parque do 

Povo às 19h15min.  

Entretanto, George, satisfeito, depois de seu protesto, afirmou: “Demonstramos que a 

festa deve ser religiosa, para São João e não apenas essa coisa profana, massificada, como se 

fosse um carnaval com forró.”  

O Maior São João do Mundo, portanto, define-se na utopia de um importante tipo de 

celebração da atualidade que utiliza a religião apenas como pano de fundo, ao cooptar o plano 

simbólico histórico e identitário da cultura popular motivada por crenças cristãs e suas 

derivações, mas na forma de espetáculo transversalmente culturais, de acordo com os modelos 

da contemporaneidade. Situamos, então, o formato heterogêneo do Maior São João do Mundo 

que procura contemplar um pretenso caráter da autenticidade, entre significativas 

representações urbanas da atualidade, numa estratégia para enaltecer as expressões junino-

nordestinas em linguagem simbólica de cenários, luzes, cores, sons, arte e estética. 

Manifestações supervalorizadas com emprego de tecnologia atualizada, inclusive com suporte 

da informática, atendendo, enfim, ao gosto mais genérico do público, também ávido para se 

envolver entusiasta e ludicamente com as expressões massivas, proporcionadas por 

determinados espaços ecléticos dos festejos, territórios de transversalidades culturais.   

Canclini (2008) vê a questão em termos de hibridismos culturais, em que as expressões 

tradicionais dos grupos étnicos, regionais e nacionais são influenciadas por manifestações 

exteriores, não sendo mais possível a imutabilidade das culturas tradicionais, ainda presas ao 

passado rural, em virtude das mudanças e redefinições decorrentes das novas sociedades 

industriais e urbanas. O popular apenas subsiste junto às culturas contemporâneas mais 

hegemônicas, não sendo totalmente homogeneizados pela ordem global que atravessa 

fronteiras, mas cooptados com bens de consumo cultural, particularmente como produtos de 

interesse turístico, mediante sua representatividade como símbolos e expressões locais, na 

condição de patrimônio cultural do lugar. 

O Maior São João do Mundo, com pronunciados traços da contemporaneidade, a 

exemplo de outras grandes celebrações que ocorrem em todo Brasil, explora rituais que 

antigamente eram mais simples, devido à religiosidade e costumes populares, mas nos últimos 

anos foram apropriados pelos dirigentes públicos e empresariais, transformados em 
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megaeventos com características de empreendimento político e mercantil e da indústria 

cultural. Mas, essas concepções se caracterizam como apenas uma maneira de dimensionar o 

campo multifacetado da cultura inerente ao nosso objeto de estudo que exige muito mais. 

Olhares múltiplos, na procura das configurações simbólicas da festa, investigam perspectivas 

que ressaltam seus objetos, a partir da contextualização de suas estruturas formais e materiais, 

relações sociais, ações comportamentais, jogos de poder, atos lúdicos, intervenções 

econômicas, enfoques midiáticos, iniciativas de envolvimento e participação, sistemas 

comunicacionais, expressões artísticas, e demais fenômenos da festa. 

Por isso que as dimensões culturais do Maior São João do Mundo englobam a totalidade 

sociológica formada pela história social e identitária do mundo junino-nordestino. Em 

formatos de produções elaboradas com a intenção explícita de construir determinados sentidos 

e de envolver os públicos de CG e os que vêm de fora, através de meios específicos de 

expressão. Num processo que alcança visibilidade ao aglutinar um conjunto diversificado de 

demandas políticas, econômicas, profissionais, institucionais, populares, artísticas, estéticas, 

sociais, comunicacionais, e lúdicas.   

Tudo exaustivamente ampliado por um notório caráter espetacular, refletido nos 

enunciados da mídia, cujos textos destacam a grandiosidade do evento, descrevendo números 

superlativos sobre quase todos os acontecimentos da festa: 30 dias de celebrações 

ininterruptos, enorme quantidade de público, centenas de horas de forró com pares dançando 

sem parar, quantidade de barracas e consumo de comida e bebida exagerado, citação da 

presença de artistas de fama nacional, sequência de eventos paralelos que parece interminável. 

A informação de ser a maior festa junina do mundo extrapola o caráter publicitário e 

contamina as produções de sentidos, de forma socialmente generalista, marcantemente 

apropriadas por sistemas de comunicação interpessoal e na cultura sócio-participativa das 

comunidades locais, mediante a acentuada representatividade do evento para a sociedade 

regional.    

A festa junina campinense se efetiva num complexo campo multidimensional da cultura 

que engloba aspectos tangíveis e intangíveis. Marcantes na materialidade de seus muitos 

eventos artísticos, cenografias, disputas políticas, uso empresarial e sociabilidades com 

notável participação popular. Um conjunto de ocorrências que provoca uma intensa cadeia de 

representações simbólicas, tão operantes no sentido de projetar o Maior São João do Mundo 

como realização grandiosa e espetacular, adequada a parâmetros totalizantes da cultura, 

inerentes às vivências cotidianas, porém na seleção de suas manifestações mais 

representativas. Por consequência, diz respeito, igualmente, aos valores abstratos em si, mas 



49 
 

 

inseridos num circuito de vida social, não na condição de um refinamento ou sofisticação, 

mas de produção e reprodução da sociedade, o universo da escolha, seleção, opção e 

participação.    
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2  A  CARTOGRAFIA  DA  FESTA 
 

 

Reconhecemos a especial configuração da territorialidade de CG conforme as formas 

culturais definidas pelos espaços sócio-geográficos que, segundo as definições de Cosgrove e 

Jackson, (2000, p. 26), “não surgem como mero reflexo passivo das forças históricas que as 

moldaram”, mas conforme as estruturas que agiram no processo. Os autores são enfáticos ao 

demarcar que num parâmetro geográfico-cultural, o território, com as intervenções humanas, 

surge como dispositivo fundamental para organizar símbolos que estruturam as identidades 

sociais, ou coletivas, no papel de alicerces de formas socioculturais derivadas da existência 

comum do grupo humano.  

O geógrafo Holzer (1997, p. 84) trata da questão com um olhar que privilegia a 

fenomenologia, sob o princípio que o território não deve ser visto como um sistema limitado 

às suas características espaciais, mas de acordo com “expressão dos comportamentos vividos, 

ou se preferirmos, da constituição dos mundos pessoal e intersubjetivo, englobando a relação 

do território com o desconhecido, o espaço estrangeiro.” Contudo, cada território, em suas 

práticas concretas ou simbólicas, é lugar de disputas e conflitos, ao configurar quadros 

díspares de relações sociais. A fala de Fred Osanã, personagem campinense participativo na 

vida cultural da cidade, como responsável pela ambientação da festa do MSM em 2007, 

ilustra esses preceitos teóricos. 

 
Não interessa a disputa política de quem é maior e melhor nisso. Cada festa tem sua 
identidade, seu povo, seu jeito de fazer. Se transportar o Maior São João do Mundo 
para outro lugar, terá um certo incômodo porque as formas que a gente faz é 
diferente das tradições de outros locais até mesmo do Nordeste. (informação 
verbal).1 

 

O Maior São João do Mundo não poderia ser transplantado para outra cidade ou região, 

justamente por possuir singularidades derivadas de um tempo e espaço delimitados por 

históricas formações socioculturais de CG, reconhecida na atualidade pelos simbolismos de 

                                                 
1 Entrevista com Fred Osanã no seu escritório no bairro São José em CG, no dia 27 de abril de 2007, às 13h. 
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seu megaevento, um terroir2 junino festivo original, delineado pelo culto ao lúdico, alegria, 

descontração, prazeres etílicos e gastronômicos, além dos demais atos relativos à disposição 

de festejar.  

O conceito de terroir se expandiu além da enologia, para designar a integração dos 

meios naturais com as ações humanas. Esse saber local também se mostra apropriado para 

definir aspectos socioculturais específicos de determinada comunidade, ao repelir 

uniformizações e padronizações, além de procurar convergências com o natural, espontâneo e 

original, de modo que o meio social se distingue por suas características difusas e um certo 

dinamismo, sendo reconhecido por suas teias de significação.   

 
 
2.1 A  TERRA DO MAIOR  SÃO JOÃO DO MUNDO 

 

A terra do Maior São João do Mundo, CG, é o maior município do interior da Paraíba, 

distante 120 km da capital e com uma população de 383 764 habitantes3. Localiza-se na 

região oriental do Planalto da Borborema, a uma altitude de 550 metros acima do nível do 

mar, numa área de 970 km2, sendo que 35% de sua área se encontra no perímetro urbano, num 

total de 340 km2. Conta com 49 bairros e três distritos: Catolé de Boa Vista, São José da Mata 

e Galante.    

A cidade exerce forte influência política e econômica sobre o Compartimento da 

Borborema, subdivisão político-geográfica do estado da Paraíba constituída por cinco 

microrregiões conhecidas como Agreste da Borborema, Brejo Paraibano, Cariris Velhos, 

Seridó Paraibano e Curimataú, reunindo mais de 60 municípios e cerca de um milhão de 

habitantes. Toda área se situa no agreste paraibano, entre o litoral e o sertão, numa região de 

planalto, cuja altitude traz o benefício de temperaturas menores, com médias oscilantes em 

torno dos 22ºC. 

Recentemente, no dia 17 de novembro de 2009, o projeto de criação da Região 

Metropolitana de Campina Grande (figura 1) foi aprovado pela assembléia legislativa e 

sancionado pelo governo estadual no dia 11 de dezembro de 2009. A região compreende 23 

                                                 
2 Terroir é um termo gaélico empregado para definir “uma extensão limitada de terra considerada do ponto de 
vista de suas aptidões agrícolas”, por isso mais empregado como referência à produção de determinado tipo de 
vinho que deve suas especificidades ao tipo de solo utilizado para o cultivo de suas videiras, produtoras, assim, 
de uvas com características próprias, consideradas como matéria-prima exclusiva. Por isso as expressões tão 
utilizadas na enologia: “um terroir que produz um grand cru” (original), “vinho que possui um gosto de terroir”, 
ou seja, “um gosto particular da bebida graças à natureza do solo onde a videira é cultivada”.   
3 Segundo estimativas do IBGE divulgadas em agosto de 2009.  
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municípios4. A população da RMCG está estimada em 687.545 habitantes segundo a 

estimativa do IBGE em 2009.  

 

 
 FIGURA 1  - MAPA DO ESTADO DA PARAÍBA.  EM DESTAQUE A RMCG –  FONTE: IBGE,  GRIFO NOSSO 

 
Até a segunda metade do século XVII a Paraíba permanecia em estágios iniciais de 

colonização, com a presença do homem branco apenas nas áreas litorâneas. Os territórios 

sertanejos começaram a ser ocupados a partir de sesmarias criadas pela Coroa Portuguesa, 

concedidas a nobres portugueses que partiam principalmente da Bahia, de modo a avançar 

para as áreas interioranas a partir das margens à esquerda, lado norte do rio São Francisco, 

para tomar posse de grandes porções de terras do sertão pernambucano e paraibano.   

 
A parte central, a do planalto da Borborema, começou a ser explorada em 
1663, como prova a concessão das primeiras sesmarias. A que foi concedida 
em fevereiro de 1665, pelo Conde de Óbidos, governador geral, com sede na 
Bahia. [...] O que não padece dúvida é que, desde a chegada à Paraíba, em 
1663, não descansou Antônio de Oliveira Ledo no desbravamento dos sertões 
da capitania, descobrindo terras, domesticando índios, promovendo o povoa-
mento. (ALMEIDA, 196?, p.19). 

 

Em 1697, Teodósio de Oliveira Ledo, filho de Antonio Oliveira Ledo, após aliança com 

indígenas Ariús, ou Ariás, da nação Tapuias, estabeleceu um pequeno arraial nas áreas que 

                                                 
4 Os municípios que compõem s RMCG são os seguintes: Campina Grande, Lagoa Seca, Massaranduba, Alagoa 
Nova, Boqueirão, Queimadas, Esperança, Barra de Santana, Caturité, Boa Vista, Areial, Montadas, Puxinanã, 
São Sebastião de Lagoa de Roça, Fagundes, Gado Bravo, Aroeiras, Itatuba, Ingá, Riachão do Bacamarte, Serra 
Redonda, Matinhas e Pocinhos. 
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dominava desde 1694, lugar de aquartelamento nas lutas contra os tapuias que ainda resistiam 

à tomada das suas terras pelos sertanistas. A configuração geográfica do lugar, uma grande 

área de campina, inspirou o nome do povoado: Campina Grande.  

Logo, o núcleo alcançou algum desenvolvimento, pelas condições geográficas 

favoráveis como ponto de passagem mais propício para a ligação entre o litoral e sertão, além 

de contar com clima ameno, bom solo ao seu redor para a agricultura e pecuária. 

Mas se tratou de um lento crescimento, conforme as possibilidades da época, sem 

receber maiores atenções da administração colonial durante toda a primeira metade do século 

XVIII. Além disso, o núcleo teve seu desenvolvimento ofuscado por outro povoamento, 

situado a sudoeste, mais próximo a Pernambuco, chamado Travessia, que em abril de 1750 foi 

elevado à condição de freguesia, com o nome de Nossa Senhora dos Milagres do Cariri de 

Fora, aglutinando o lugarejo de CG na condição de capela filial, a qual alcançaria sua 

independência apenas em 1769, sendo também alçada à freguesia, época em que seu 

desenvolvimento se encontrava mais acelerado. 

No mesmo período, últimas décadas do século XVIII, a Coroa Portuguesa, com o 

objetivo de dinamizar a agricultura, o comércio e a economia de suas capitanias, decidiu 

transformar as maiores povoações em vilas, de modo a fomentar a própria prosperidade local. 

Iniciativa que beneficiou CG, elevada à vila em 1790, sobrepujando Nossa Senhora dos 

Milagres do Cariri de Fora que futuramente passaria a se chamar São João do Cariri.  

De 1755 a 1799 a administração colonial, com a justificativa de economizar nos gastos 

públicos, subordinou a Paraíba a Pernambuco, sendo que o governador das duas capitanias, 

Dom Tomás José de Melo, ao determinar a elevação de CG, fez valer sua prerrogativa 

concedida pela Coroa Portuguesa de decidir por uma nova denominação do lugar. Assim, a 

freguesia de CG recebeu o nome de Vila Nova da Rainha, em homenagem à rainha 

portuguesa da época, Dona Maria I. 

O crescimento da localidade e sua posição geográfica privilegiada atraíram a 

convergência de três longas estradas:   

 
A do centro, a principal, cortava a Paraíba de leste a oeste, longitudinalmente, en-
trava no Ceará (...) ia findar nos campos pastoris do Piauí; ou, na sua bifurcação nas 
Espinharas, dirigia-se a Piancó, rumava ao Crato, daí partia em direitura a Picos (...). 
Era a conhecida estrada das boiadas, em trânsito desde o comêço do século XVIII. A 
do norte, a menos comprida, punha Campina Grande em comunicação com a rica e 
extensa região do Seridó, no Rio Grande do Norte. A do sul, atravessando os Cariris 
Velhos e o centro de Pernambuco, alcançava as margens do rio S. Francisco [...]. 
(ALMEIDA, 196?, p. 107, grifo nosso). 
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O transporte de mercadorias se dava nos lombos de cavalos e mulas. E as tropas tinham 

a Vila Nova da Rainha como local de pouso e descanso para tropeiros e animais, mas 

principalmente como ponto de partida ou chegada, em virtude de ser lugar de negócios, 

permutas e vendas de gado, além de produtos da região.  

Somado ao entroncamento das estradas, a água farta da Vila Nova da Rainha, em 

qualquer estação do ano, mesmo em períodos de seca, era um outro fator de atração para os 

viajantes. O Açude Velho, até hoje existente, resistiu às estiagens mais prolongadas e 

causticantes, inclusive as terríveis e históricas secas de 1845 e 1877. Sua construção, 

concluída em 1830, decorreu dos estragos causados pela dura seca de 1824-1825 que 

devastou o interior nordestino.  

Em 11 de outubro de 1864, a Vila Nova da Rainha, em virtude de seu acentuado 

desenvolvimento, alcançou a categoria de município, voltando a adotar o nome original de 

CG.  

A cultura do algodão, estabecida no início do século XIX, incrementou ainda mais a 

economia local. A partir de seus processos de cultivo, passando pelo beneficiamento e 

comercialização, até a exportação para a Europa e Estados Unidos, estabeleceu a cadeia 

produtiva de acumulação capitalista moderna, e fez CG marcar sua história com tal processo 

de vanguarda no Nordeste Brasileiro, despontando-se como o mais importante centro 

mercantil do Nordeste Sententrional, ponto de convergência de negócios agrícolas e 

comerciais, além de contar com pequenas indústrias artesanais. 

Na década de 1860, no auge da cotonicultura no mercado internacional, a cidade, dotada 

de maquinário industrial apropriado, era reconhecida como centro de beneficiamento 

internacional, aonde chegavam as safras e comerciantes de todos os estados nordestinos, 

como também importadores dos Estados Unidos e Inglaterra.  

O algodão nordestino, já valioso como matéria-prima para as indústrias tecelãs inglesas, 

desde o final do século XVIII, tornou-se vital na década de 1860 com a interrupção do 

fornecimento por parte dos estados do Sul dos Estados Unidos, devido à Guerra Civil ocorrida 

entre 1861 e 1865.  

O município, na segunda metade do século XIX, correspondia aos modelos de evolução 

e expansão do capitalismo, com diversidade de produção e divisão social do trabalho, com 

gradativa ampliação dos tipos de produtos que a demanda regional e exterior necessitava. 

Crescimento que se dinamizou nos primeiros anos do século 20, particularmente com a 

chegada da estrada de ferro, em 1907 que ligou o município ao litoral, especialmente com 

Recife, o principal porto da região. 
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Foram tempos em que a crise de lucratividade dos países industrializados, 

principalmente da Inglaterra, levou os investidores europeus, insatisfeitos com a baixa da 

média de seus lucros, a procurar outros centros com potencial para negociar, lugares em que o 

ganho era certo e mais significativo, a exemplo de CG que, com investimento de fora, 

dinamiza sua produção agrícola e industrial, e comércio, polariza as trocas regionais e 

fortalece os negócios com o capitalismo internacional.   

Com a crise mundial de 1930, que redundou no baixo preço do algodão no mercado 

internacional, as exportações do produto deixaram de interessar aos produtores, que 

rapidamente se voltam ao comércio interno. Com o propósito de se aproveitar da estrutura 

comercial do município, instalaram-se nos municípios as multinacionais Sanbra e Anderson 

Clayton, que passaram a dominar o mercado algodoeiro, como grandes compradores do 

produto in natura. 

A ação dessas empresas revelava a ambiguidade do potencial mercantil de CG. Se, de 

um lado, contribuiam para a manutenção e estímulo do pólo mercantil, por outro, levavam 

vantagem ao ditar os preços do algodão aos produtores, muitas vezes aviltados. De modo que 

o algodão, reconhecido na época como o ouro branco do Nordeste Brasileiro, em vez de 

garantir a acumulação da riqueza regional e promover o desenvolvimento e o avanço 

socioeconômico equitativos ao potencial produtivo, proporcionava lucratividade apenas às 

corporações multinacionais.  

Contudo, com o fim da Segunda Guerra Mundial, apesar das maiores vantagens serem 

das multinacionais, o algodão teve nova valorização. Foram tempos de uma nova conjuntura 

econômica, de dinamismo do mercado internacional, em que CG conseguiu se manter como 

centro receptor, organizador, produtor do beneficiamento e distribuidor da grande produção 

algodoeira do interior nordestino, recebendo o produto da grande área de plantios de 

territórios da Paraíba, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e, esporadicamente, até mesmo de 

Pernambuco e Bahia. 

Oliveira (1993, p. 45-50), num direcionamento marxista, considera que as importações 

do algodão brasileiro realizadas por grandes trustes internacionais não passavam de atividades 

de espoliação sobre o vasto algodoal em que se transformara a região Nordeste do Brasil, o 

mesmo processo que submetia a produção cafeeira do Sudeste do país. O autor apresentou um 

manifesto crítico contundente para definir o processo:  

 

Não é a ‘plantation’, porém, a estrutura de produção dessa nova mercadoria; esse 
vasto algodoal é na verdade constituído pela segmentação sem fim de pequenas e 
isoladas culturas. A rapina internacional encontra terreno propício à constituição de 
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uma estrutura de produção em que o capitalismo internacional domina a esfera 
financeira de circulação, deixando a produção entregue aos cuidados de fazendeiros, 
sitiantes, meeiros, posseiros. Emerge aqui a estrutura fundiária típica do latifúndio: o 
fundo de acumulação é dado pelas ‘culturas de subsistência’ do morador; do meeiro, 
do posseiro, que viabilizam, por esse mecanismo, um baixo custo de reprodução da 
força de trabalho e, portanto, um baixo valor que é apropriado à escala de circulação 
internacional de mercadorias, sob a égide das potências imperialistas. (OLIVEIRA, 
1993, p. 47).  

 

Contudo, até o final da década de 1940, o município ocupou o segundo posto mundial, 

atrás apenas da cidade inglesa de Liverpool, como centro exportador e na capacidade de 

processar o algodão in natura. Entretanto, a partir da década de 1950, começaria a perder seu 

poder como pólo comercial, em virtude de novas conformações econômicas internacionais, 

explicadas por Araújo (1985, p. 55):   

 

Passada a conjuntura que propiciou o desenvolvimento de uma economia mercantil 
em Campina Grande, o capital internacional em articulação com o capital 
monopolista da região sudeste utiliza as relações mais atrasadas para absorver, em 
seu benefício, a riqueza que se tinha gerado. Inicia-se o processo de 
empobrecimento da região polarizada por Campina Grande e as cidades litorâneas 
como Recife e João Pessoa, vão cada vez mais, assumindo a função de 
homogeneizar o espaço de atuação do capital. 
 

 
Com a derrocada da cotonicultura, a partir da década de 1950, a economia campinense 

se sustentou, de maneira mais modesta, com a diversidade de seu comércio, agricultura de 

produtos básicos e pecuária. Porém, a vocação da cidade como centro geográfico-econômico 

a faria ressurgir na década de 1980, desta vez especificamente na área de pesquisa e produção 

em informática, fruto de trabalhos iniciados no final da década de 1960, pelo campus local da 

Universidade Federal da Paraíba. 

Em 1984, com a criação do Parque Tecnológico, surgiu o centro de informática da 

instituição, cujos avanços na pesquisa e fabricação de softwares e hardwares fizeram com que 

o município tivesse seu pólo de informática que atualmente reúne cerca de 50 empresas, em 

parcerias com  outras instituições.        

 
Reconhecido nacional e internacionalmente como produtor de excelentes produtos, 
sendo muitos premiados no Brasil e Exterior, o pólo de informática inclui empresas 
como a Light Infocon Tecnologia S/A, Apel Aplicações Eletrônicas Ltda., S.Toledo 
e Zenitê Tecnologia Ltda., que se destacam no cenário de tecnologia, exportando 
produtos "made in Paraíba" para todo o Brasil, Argentina, China, Espanha e Estados 
Unidos, demonstrando a qualidade dos nossos produtos de software e hardware. O 
CGSoft, por exemplo, instalou e é responsável pelas operações do Programa Softex 
na China (em Beijing). A partir de Campina Grande, o mercado asiático é atendido e 
gerenciado através de parcerias na China onde diversas empresas paraibanas fazem 
negócios, desenvolvem novas tecnologias e o mais importante: trazem divisas para 
nosso País. Ao longo dos últimos 15 anos, desde a criação da Fundação Parque 
Tecnológico da Paraíba - PaqTc (1984) e com a instalação, no PaqTc, do Núcleo 
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Softtex de Campina Grande - CGSOFT (1992), o Estado vem se destacando na 
produção e comercialização de software na região. Esta atuação indica uma 
tendência do potencial tecnológico do Estado, principalmente na cidade de Campina 
Grande, o qual justifica um direcionamento inicial dos esforços de criação de um 
instrumento estratégico de desenvolvimento baseado no processo de 
inovação/parceria universidade-empresa.5   

 

A revista semanal norte-americana Newsweek, numa de suas edições de abril de 2001, 

elegeu a cidade, a única entre os municípios da América Latina, entre os nove centros de 

destaque no mundo que conseguiram implantar novos modelos de desenvolvimento 

tecnológico. Segundo o semanário, o principal motivo para tal avanço foram as pesquisas de 

base implantadas pela UFPB, a partir de 1967, que possibilitaram à instituição conseguir 

recursos financeiros para adquirir o primeiro computador do Nordeste, um Mainframe IBM de 

500 mil dólares, aquisição motivadora para o início de uma trajetória na área de computação, 

hoje com reconhecimento no exterior. 

Para Araújo (1985, p. 151), CG se destaca no Nordeste Brasileiro como centro de 

vanguarda desenvolvimentista por contar com mão de obra qualificada, formada por 

competentes instituições de ensino e pesquisa científica e tecnológica, característica que 

provoca motivações para iniciativas e investimentos empresariais, com parcerias e alianças 

estratégicas, fazendo surgir grupos de fornecedores locais de componentes e serviços. O 

município possui posição consolidada de centro de ensino científico que possibilita o emprego 

de um marketing especial sobre a marca do município como um pólo tecnológico, um oásis 

high tec entre as demais localidades do Nordeste. 

O alinhamento entre empreendorismo, potencial mercantil e avanço tecnológico à 

riqueza cultural projeta CG numa condição especial, adaptada aos sistemas contemporâneos 

de desenvolvimento dos principais centros urbanos, que aglutinam à economia derivada dos 

setores tradicionais a economia da cultura, configuração propícia para a efetivação de um 

megaevento do porte do Maior São João do Mundo, que não se delineou por acaso, mas em 

virtude da tradição de vanguarda do município.   

A sociedade campinense, assim, notabiliza-se por um comportamento cultural 

participativo diferenciado, característico de uma territorialidade inerente à conjugação de 

aspectos econômicos, sociais e culturais a serem considerados.   

 

 

                                                 
5 PÓLO de informática paraibano conta com cerca de 50 empresas produtoras de softwares e hardwares. Jornal 
da Paraíba. Disponível em: <www.apel.com.br/noticias>. Acesso em: 6 ago. 2009. 
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2.2 FESTA NOS BAIRROS: DOS PEQUENOS RITOS À BASE DA 

SOCIABILIDADE 

 

A motivação sócio-participativa da sociedade campinense em relação à festa, 

principalmente em termos da configuração da territorialidade cultural, o terroir local que 

também define a identidade regional, é especialmente significativa em todas as áreas do 

município. Nos bairros de CG durante o Maior São João do Mundo surge uma infinidade de 

arraiais e quadrilhas improvisadas, famílias fecham as ruas para acenderem suas fogueiras e 

se divertirem, de modo a evitar a enorme aglomeração do Parque do Povo. Efervescência que 

não acontece todos os dias da festa tal qual no perímetro principal das celebrações, mas a 

espacialidade atrelada à marcante cultura junina pode ser comprovada. Segundo a observação 

de Maffesoli (1998, p. 27) “O ideal comunitário de bairro ou aldeia age mais por 

contaminação do imaginário coletivo do que por persuasão de uma razão social.” 

Percebemos um quadro social rico em trocas comunicacionais derivadas do meio 

ambiente, a territorialidade cultural articulada por situações ideais de relações sociais, 

acentuadamente motivadas pelas festas populares, condições assim definidas por Maffesoli 

(1998, p. 24): “É por força das circunstâncias, é porque existe proximidade (promiscuidade), é 

porque existe partilha de um território (seja ele real ou simbólico), que vemos nascer a ideia 

comunitária e a ética que é seu corolário.”  

O mesmo quadro ainda se delineia no estágio de comunidade emocional pensado por 

Max Weber, ideia atualizada por Maffesoli (1998, p. 18) ao tecer comentários sobre os 

aspectos de efemeridade das festas. Suas composições mutáveis, adaptações às realidades do 

lugar, quebra do cotidiano e informalidade, assim como acontece nas celebrações juninas 

observadas nos bairros de CG, atos que seriam decorrentes da natureza social dos 

sentimentos. Conforme a proximidade inerente às configurações espaciais dos bairros que 

exercem uma forte e misteriosa atração e provoca as manifestações de paixões, solidariedades 

e participação, com crenças e emotividades comuns. Vistas como a procura de companhia 

“daqueles que pensam e sentem como nós.” (MAFFESOLI, 1998, p. 18). 

As ideias de Maffesoli apregoam ao bairro o estabelecimento da ética comunitária, 

agregadora, a abertura proporcionada pelas vivências em mesmos espaços, a “proxemia” que 

decide por formações culturais e destinos comuns, escolhemos algumas áreas de CG em que a 

sociabilidade é motivada pelo Maior São João do Mundo. Bairros com maior número de 

pessoas nas ruas, aqueles em que as casas se enchem com a presença de familiares e amigos, 

vindos de diferentes pontos da cidade e de outras localidades. Trechos de ruas com 
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significativo número de fogueiras e ambiente festivo com interação entre vizinhos, o quadro 

possibilitado pela espacialidade dos bairros, inclusive em conotações afetivas, conforme as 

classificações de Maffesoli (1998, p. 33-34):  

 
Esse “bairro” pode assumir matizes bem diversas. Ele pode ser delimitado por um 
conjunto de ruas, designar uma área libidinalmente investida (bairro quente, bairro 
do vício, etc.), fazer referência a um conjunto comercial ou a um ponto nodal dos 
transportes coletivos, isso pouco importa. Na verdade trata-se de um espaço público 
que conjuga uma certa funcionalidade com uma inegável carga simbólica. 
Inscrevendo-se profundamente no imaginário coletivo, ele é entretanto, constituído 
pelo o entrecruzamento de situações de momentos, de espaços e de gente comum, e, 
por outro lado, no mais das vezes, ele é falado através dos estereótipos mais banais.  

 

Na seleção final de cinco áreas (Liberdade, Bodocongó, Catolé, Jardim Paulistano e 

Três Irmãs) para análise, pesamos, fundamentalmente, o parâmetro de maior sociabilidade, 

proximidade e integração entre as pessoas. 

Os bairros Jardim Paulistano e Catolé são considerados elitistas. Caracterizados por, 

diferentemente dos bairros mais antigos ou populares (como Bodoncogó e Liberdade), não 

contar com pessoas nas ruas, mesmo nas noites festivas do ciclo junino. Com a maioria das 

residências cercadas por muros altos, cerca elétrica e portão automático para acesso de 

veículos. Muitas delas em estilo arquitetônico europeu, com tetos inclinados, similares às 

clássicas construções européias de cidades de clima frio. No mapa, na página seguinte, 

podemos situar a localização precisa desses bairros, demarcados em vermelho. 

 
 
2.1.1 BAIRRO LIBERDADE 
 

Entre os bairros selecionados, o da Liberdade, com localização próxima ao centro da 

cidade, de acordo com nossas observações etnográficas realizadas na noite do dia 23 de junho 

de 2007, data máxima de celebração do ciclo junino, apresentou cenas mais pronunciadas de 

comportamento lúdico-participativo, com lugares de animação, espírito festivo, convivência e 

compartilhamentos. Com grande volume de pessoas que, mesmo residindo em outras áreas da 

cidade, elegem a Liberdade para comemorar a sua noite de São João.  

Foi o caso de Inácio Trajano da Silva, morador do bairro Alto Branco, na Rua 

Agamenon Magalhães, presente, com mulher e dois de seus filhos solteiros, na casa de um de 

seus filhos casado, localizada na Rua Santa Catarina, Liberdade, endereço em que toda 

família estava reunida. Com orgulho e feliz de estar junta à toda prole, em mais uma 
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oportunidade para festejar a noite de São João, comentou: “Eu sou o pai da galera aqui, 

sempre todo ano a gente faz a festa aqui.” (informação verbal).6 

Juliermes de Sá Bezerra, morador do bairro Catolé, na Rua Espírito Santo, também 

estava na Liberdade, na casa de um tio. E ao se mostrar muito animado informou:    

Nossa expectativa hoje é de brincarmos com a família, comermos comidas típicas, 
conversar, soltar fogos, a coisa bem regional mesmo. O bom de ficar com a família é 
ter aquele bate-papo, se lembrar das coisas da infância, como era o São João de 
antigamente com aqueles forrós pé-de-serra. (informação verbal).7 

 

 
FIGURA 1  -  BAIRROS DE CG.   

FONTE: SEPLAN,  GRIFO NOSSO 

 

O bairro da Liberdade parece facilitar a convivência, pelo seu traçado urbanístico 

tradicional, com ruas estreitas e antigas edificações, além de maior presença de casas sem 

varanda e paredes conjugadas.  

Um comerciante do local, Gentil Popular, dono da lanchonete Ki Pastel, fala com 

propriedade das características do lugar, além de destacar sua animação, tradições, 

antiguidade e empreendedorismo: “Tem mais casa térrea, antiga, mas é um pólo comercial. 

                                                 
6 Entrevista com  Inácio Trajano da Silva, no Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2007, às 19h30min. 
7 Entrevista com Juliermes de Sá Bezerra, no Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2007, às 19h15min. 
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Tem mais gente na rua, gente conhecida, às 12 horas da noite o povo ainda esta na rua.” 

(informação verbal).8 

Na Rua Acre, uma residência se destacou em virtude de sua notável efervescência, 

moradia da família de José Barbosa Sobrinho, que, na posição de patriarca, mostrou-se 

entusiasmado por poder falar de sua satisfação ao realizar uma animada festa junina: “Meu 

nome de guerra é Zé Pretinho. Moro nesta casa há mais de 50 anos”. Sobre o São João de CG 

fala: “Ao longo dos anos melhorou muito, porque depois que veio o Maior São João do 

Mundo ficou mais alegre, ficou melhor e mais gostoso. Escolheram CG como a Rainha do 

Forró, então a gente tem que se sentir feliz, não é?” (informação verbal).9 

A casa de Zé Pretinho está repleta de filhos, noras, netos e bisnetos. “Hoje tem pouca 

gente. Mas eu calculo umas 80 a 100 pessoas. Todo ano é mais gente que essa. A gente não 

faz mais quadrilha, fazia mais parou de fazer”, diz, além de afirmar ser normal uma festa 

particular e familiar ser tão expressiva: “Porque tenho 10 filhos, muitos genros, noras, netos, 

já bisnetos... aí a multidão é grande e a gente mesmo é quem faz. Fizemos tudo, comprei 

milho, pamonha, tudo. Se você quiser pamonha eu tenho aqui.” 

Um dos filhos, Marcos Barbosa (informação verbal),10 reside em João Pessoa, mas 

informa que todo ano vem brincar o São João em CG, mesmo na época em morava no Rio de 

Janeiro, capital em que permaneceu por dez anos. “Gosto do forró, dos fogos. Gastei 100 paus 

de fogos. Estou aqui até umas horas soltando fogos”, relata Marcos.  

Maria de Fátima de Medeiros, amiga da família, mora no bairro José Pinheiro, na rua 

Campos Sales, nos informa: “Eu brinco o São João em vários cantos, no Parque do Povo, em 

casa, na casa dos amigos. É como o Natal. Tem que passar na casa de todo mundo, 

principalmente na noite de São João. É melhor ficar entre amigos e família do que ir para o 

Parque do Povo.” (informação verbal).11 

João Lucas Filho mora no bairro do Catolé. “Brinco na casa da sogra aqui e mais tarde 

eu vou para o Parque do Povo”, diz (informação verbal),12 em tom de brincadeira, um pouco 

reticente com a reação da mulher ao seu lado. Mas também relatou que “dança um pouquinho 

forró”, ou seja, insinua que é um bom dançarino, autopromoção que arranca aplausos dos 

parentes. O ambiente é de brincadeira, animação, correria e excitação das crianças.   

                                                 
8 Entrevista com Gentil Popular, Bairro Liberdade, no dia 11 de agosto de 2008, às 19h. 
9 Entrevista com José Barbosa Sobrinho, Zé Pretinho, Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2007, às 21h. 
10 Entrevista com Marcos Barbosa, Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2007, às 21h10min. 
11 Entrevista com Maria de Fátima Medeiros, Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2007, às 21h30min. 
12 Entrevista com João Lucas Filho, Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2007, às 21h32min. 
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Maxweell Barbosa de Brito, filho de Zé Pretinho, chegou de viagem naquele mesmo dia 

para passar a noite de São João com os pais. “Brinco com muito forró, com tudo que for de 

direito. Muita bebida. Respeito, que a Paraíba gosta. Vou soltar os fogos e depois ir ao Parque 

do Povo, onde está o povo de Campina e o resto do mundo.” (informação verbal).13 

A esposa de Zé Pretinho, dona Socorro Pereira Barbosa mostra-se uma generosa e 

simpática anfitriã, insistindo para que experimentássemos suas comidas: “Tem milho 

cozinhado, tem canjica, tem musse de maracujá dentro da geladeira, vou buscar para você, o 

que você prefere?” (informação verbal).14 Os campinenses fazem questão de bem receber e se 

sentem felizes em agradar as visitas. Para preparar aquele farto banquete dona Socorro contou 

com o auxílio de uma das filhas. “Só de manhã”, explica. Perguntada sobre as facilidades de 

comprar a comida pronta. “Fica muito caro. É melhor fazer em casa mesmo”, esclarece a 

solícita matriarca.  

Exatamente um ano depois, na noite do São João de 2008, por volta das 23 horas, Zé 

Pretinho estava menos animado que no ano anterior. “Já queimou muitos fogos? Esse ano está 

desanimado? Ou já está com sono?”. Ele responde: “Não, está ótimo. A família veio toda 

Graças a Deus, Quer entrar?” (informação verbal).15 Ali, na calçada, apresenta dois de seus 

filhos, Marcos e Sérgio, este último não estava presente na festa em 2007.  

Depois de um diálogo comum sobre a presença de familiares, tal qual no ano anterior, 

acontece uma divisão político-partidária entre os dois irmãos. Por se tratar de ano de eleições 

municipais o assunto surgiu entre os presentes que passaram a tecer considerações sobre a 

qualidade do Maior São João do Mundo na gestão do prefeito da época, em primeiro mandato, 

Veneziano Vital do Rêgo, que tentava a reeleição, em comparação com a dos anos anteriores, 

quando o evento se efetivava sob o comando da família Cunha Lima ou de seus aliados.  

Marcos Barbosa se mostrou simpático ao atual prefeito Veneziano, ao afirmar: “Cada 

ano o São João de CG melhora. A Paraíba está de parabéns com o São João. A Paraíba não, o 

Brasil e o mundo. Esse é que um prefeito que sabe fazer festa. E nós estamos muito felizes 

com isso!” Sobre a festa na casa de seu pai, diz: “Na casa de Zé Pretinho sempre tem 

novidade. Inclusive cada ano fica melhor. Ele está ficando mais velho, mas também mais 

novo. Isso é o importante. Isso é uma coisa linda e eu adoro.” (informação verbal). 16 

O irmão de Marcos, Sérgio Barbosa, nasceu no Rio de Janeiro. “Mas fui gerado aqui no 

massapé de Galante”, revela. Em 1985 veio do Rio de Janeiro a passeio, e ficou. “Vim por 

                                                 
13 Entrevista com Maxweell Barbosa de Brito, Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2007, às 21h38min. 
14 Entrevista com Socorro Pereira Barbosa, Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2007, às 21h42min. 
15 Entrevista com Zé Pretinho, Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2008, às 23h. 
16 Entrevista com Sérgio Barbosa, Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2008, às 23h. 
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causa do forró. Sou um dos fundadores do forró de CG no Parque do Povo, trabalho no Maior 

São João do Mundo desde o começo.” (informação verbal).17 

Para Sérgio, depois da administração da prefeita Cozete Barbosa (PT), aliada aos Cunha 

Lima, e com mandato no executivo municipal entre 2001 a 2004, o São João de CG decaiu. 

“A cidade não está decorada. O turista chega não vê decoração adequada para uma cidade que 

é conhecida no mundo inteiro como o Maior São João do Mundo. É uma pena, mas com 

certeza o povo de Campina, o povo da Paraíba é forte e vai reerguer esse São João se Deus 

quiser”, comenta Sérgio. 

Nesse momento, o irmão Marcos, para a perceptível tristeza do pai, interrompe o irmão: 

“Você é Cunha Lima doente, por isso você está defendendo.”  

Em CG é explícita a divisão político-partidária entre o povo, separando a cidade entre 

aqueles que amam e os que abominam o clã Cunha Lima, conforme será visto no capítulo 3, 

quando estudaremos a dimensão política do evento.  

   

 
2.1.2  BAI RR O  CATOL É  
 

Apesar de termos percebido poucas manifestações nas ruas do bairro Catolé durante os 

festejos juninos, na noite de 12 de junho de 2008, dia dos namorados, deparamo-nos com uma 

tenda armada, mesas e cadeiras no meio da rua, além de um potente carro de som tocando um 

animado forró. Entre os presentes se encontrava o candidato a prefeito da cidade pelo PSDB, 

Rômulo Gouveia, aliado, em toda sua trajetória política, aos Cunha Lima. O locutor marca 

com animação uma quadrilha formada por cerca de 50 casais.  

 
Eita mulesta! É bom demais! São João em Campina 2008. Dança, dança todo mundo 
junto. Simbora. Chegando aqui um vai para um lado, e o outro vai para outro. Tá 
bonito! Depois vem de novo. Segue o passeio, cavalheiros à direita e damas à 
esquerda. Segue o passeio. Isso, esses cabras sabem dançar quadrilha. Parou. 
Alavantú. Anarriê. Alavantú só para as mulheres. Hein, hein. Chegue pra cá. Essa 
quadrilha é assim meu amigo.18  
 

E segue a marcação, mas sempre enaltecendo e agradecendo a presença do político: 

“Obrigado Rômulo Gouveia. Obrigado pela presença, nosso futuro prefeito.” 

Na noite do São João de 2008, em meio a uma chuva fina, observo o movimento no 

bairro. As ruas quase desertas. Mas, defronte a uma residência de dois pavimentos e de 

esquina, com muro alto, as pessoas vão chegando, param seus carros, protegem- se da chuva e 

                                                 
17 Entrevista com J. Sérgio, no Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2008, às 23h. 
18 Locutor 1 marcando quadrilha no Bairro Catolé, no dia 12 de junho de 2008, às 23h.  
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entram pelo portão localizado por detrás da casa, que já conta com muitos veículos 

estacionados nas proximidades, sendo que o referido portão não para de se abrir para receber 

os convidados. A comemoração parece apresentar um caráter exclusivista no bairro Catolé, ao 

ser realizada no interior de uma residência, a portões fechados, diferentemente das 

festividades da Liberdade em que a rua, as portas das casas abertas e o congraçamento com os 

vizinhos são perceptíveis.    

 

 

2.1.3  BAI RR O  JARDIM  PAULIS TAN O  
 

Entre os fenômenos mais significativos, inerentes à tradição e modernidade no São João 

campinense, observamos os processos de compra, montagem e acendimento da fogueira, 

especialmente os relativos às providências da família de Mozart Dias Ribeiro, comerciante da 

cidade de Imaculada, Sertão da Paraíba. Ligado à CG em virtude da cidade ser local de 

residência de suas filhas e praça fornecedora de sua loja de aviamentos, miudezas e utilidades 

domésticas, localizada no seu pequeno município.  

Firmamos intenso contato com essa família, mediante nossa grande amizade com a 

professora universitária Luziana Ramalho, filha de seu Mozart, cuja mãe, Socorro Ramalho 

foi nossa anfitriã durante diversos períodos do primeiro semestre de 2007 em que 

permanecemos em CG para a realização da pesquisa. Principalmente nos meses de maio e 

junho, durante a edição do Maior São João do Mundo daquele ano. Hospedada na residência 

de dona Socorro, acompanhamos os detalhes da preparação e realização da festa de São João 

em sua casa. Oportunidade para verificar a permanência de tradições juninas entre as quais, os 

cuidados de preparação da fogueira, referendando o pensamento de Maffesoli (1998), que 

considera os “rituais minúsculos” como base da sociabilidade que indicam as formas de 

nascimento e crescimento dos valores sociais.  

Logo pela manhã, Luziana e sua família percorreram lugares de CG para preparar a 

celebração familiar: comprar a lenha da fogueira, os fogos, o milho e a carne para o churrasco. 

Foi adquirida uma fogueira, de galhos de árvore de algaroba19 por 15 reais.  Essa madeira 

possui o inconveniente de ser verde por dentro de sua casca, difícil de pegar fogo, problema 

que o senhor Mozart estava preparado para resolver. Trouxe de sua cidade, Imaculada, numa 

parte de sua mala de viagem, ao lado de roupas, galhos secos de catingueira e angico, com o 

                                                 
19 Espécie de árvore comum do sertão nordestino, resistente às secas, abundante na Paraíba e por isso com 
comercialização liberada para fogueiras. 
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propósito de garantir a matéria-prima necessária para que o fogo inflamasse. Segundo seus 

alertas: “Não se pode confiar na madeira da fogueira comprada aqui em CG, de algaroba, 

sempre verde.” Pequeno detalhe que, conforme informações do senhor Mozart, frustram 

muitas festas juninas, “por causa da fogueira que não deu jeito de pegar fogo”. 

Mozart montou a fogueira com galhos de algaroba, obedecendo à direção do vento. 

Dentro e na base dela dispôs os galhos secos de angico e catingueira, ensopados com 

querosene. Ajoelhado, no meio da rua e ao lado da fogueira, com apenas um palito de fósforo 

fez o fogo pegar para valer, fazendo uma prece, em silêncio, a São João. Depois, em vários 

momentos da festa, as piadas e brincadeiras da família se sucediam: “O pau de pai é forte 

mesmo”. “Só o pau de Imaculada pega fogo”. “Pai trouxe o fogo para CG.” 

Com a fogueira em chamas, Mozart retirou cuidadosamente algumas brasas para 

acender o carvão da churrasqueira, e uma delas especialmente para soltar seus fogos, e 

explicou sobre a obrigatoriedade de soltarmos bombas com frequência na noite da festa, para 

o santo não dormir, condição para o ano ser alegre e feliz. Também aconselhou: “Mas 

devemos fazer isso com cuidado porque o santo não pode perceber que a festa está boa. Senão 

ele desce e o mundo se acaba.” 

 
 
2.1.4  BAI RR O  BO DO C ONGÓ  
 
Na edição do Maior São João do Mundo de 2008, presenciamos uma acirrada polêmica 

em CG: os comerciantes de fogueira que insistiam para a liberação de outro tipo de madeira, 

mediante as limitações de combustão da algaroba, foram surpreendidos com uma medida mais 

coercitiva ainda por parte do Ibama, proibindo qualquer tipo de fogueiras no município, ato 

que provocou intensos debates na mídia. De um lado, a defesa da tradição e da magia da festa. 

De outro, os argumentos relativos à necessidade da higienização da cidade, os malefícios da 

poluição da fumaça exalada pelas fogueiras que provoca um alto índice de internação 

hospitalar por doenças respiratórias, a agressão ao ambiente natural, o risco de pousos e 

decolagens de aviões, entre outros problemas. Na escuta do programa da Rádio Caturité, um 

dos ouvintes apresenta seu depoimento: “Tem que proibir as fogueiras mesmo. Tem muita 

gente que acende fogueira durante os 30 dias da festa. Não há floresta que resista.”20 Em 

seguida, uma opinião contrária: “Se não tiver madeira para vender para fazer a fogueira, a 

                                                 
20 Participante 1 de programa da Rádio Caturité. 
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poluição vai ser maior, porque as pessoas querem manter a tradição e queima móveis velhos 

que tem em casa, cama, gaveta, etc.”21 

A proibição do Ibama teve efetividade parcial. Em relação ao ano anterior, 

considerando-se todo o perímetro urbano de CG, teve uma sensível diminuição no número de 

fogueiras, mas muito longe de significar uma erradicação total. Em algumas regiões da cidade 

a determinação oficial foi inócua. Caso da Rua Severino Muniz do bairro Bodocongó, local da 

festa que reuniu a família do senhor Mozart Ramalho em 2008. Entretanto, com uma 

marcante diferença em relação ao ano anterior, a falta do ritual do patriarca Mozart para a 

preparação e acendimento da fogueira, tarefa que ficou para o dono da casa.  

Infelizmente, Socorro Ramalho, nossa anfitriã do ano anterior, faleceu quatro meses 

depois do término do Maior São João do Mundo de 2007. De modo que na celebração junina 

da família, no ano de 2008, sua falta foi sentida e lembrada por todos. A festa, desta vez, 

ocorreu na residência do filho primogênito, Everardo Leto Quirino Ramalho, enteado do 

senhor Mozart.  

Na referida noite de São João de 2008, a maior parte das ruas do bairro de Bodocongó 

foram tomadas por fogueiras, apesar da proibição do Ibama. Com muitas pessoas à sua volta, 

defronte às casas, em ambiente também com cadeiras na calçada, entusiastas participações das 

crianças, adolescentes e adultos na queima de fogos, cheiro da fumaça das fogueiras 

misturado ao das churrasqueiras, copos de bebidas e latinhas de cerveja circulando de mão em 

mão. Mistura de diferentes músicas de forró reproduzidas nos aparelhos de som de cada casa, 

vizinhos em confraternização, entre outras cenas típicas de uma verdadeira festividade junina 

“das casas” se confundindo com a “das ruas”.   

O acendimento da fogueira da família ficou por conta de Everardo, o anfitrião, que 

empregou uma técnica distinta, sem utilizar os galhos secos das árvores do sertão. Tudo foi 

utilizado como combustível: querosene, álcool, gasolina, tinta a óleo para pintar os galhos, 

depois jogada diretamente sobre os galhos, e, ainda, óleo queimado. Os combustíveis 

levantavam labaredas, queimavam rapidamente, mas os galhos da fogueira não inflamaram. A 

fogueira não pegou de jeito nenhum.  

Num momento perguntamos a seu Mozart se já havia dado brasa. Ele respondeu: 

“Ainda não. Queima só o óleo, se tivesse um galhinho seco pegava melhor.” Após uma nova 

tentativa do enteado, com querosene, labaredas tomam conta da fogueira. Questionado sobre a 

coerência do novo procedimento adotado. Seu Mozart responde resignado: “Agora eu não 

                                                 
21 Participante 2 de programa da Rádio Caturité. 
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digo mais nada não, eu vou me calar, esse fogo vai apagar quando acabar o querosene.” 

Prognóstico preciso. Naquela noite de São João a fogueira não pegou.  

 
 

2.2  A  SENSIBILIDADE  LOCAL  DO  DISTRITO  DE  GALANTE 
 

O distrito de Galante se localiza na região sudeste de CG, tendo como principal atração 

a arquitetura da estação ferroviária, onde há um museu que relata histórias da região. Com 

acesso por via rodoviária, porém com o valorizado diferencial de, durante os finais de semana 

(sábados e domingos) do mês de junho, ser reavivada com a chegada do Trem do Forró, a 

mais concorrida atração do Maior São João do Mundo fora do Parque do Povo.  

A locomotiva e os vagões, cada um deles com um trio de forró pé-de-serra, recebem 

decoração especial, compõe o trem que sai da Estação Velha, local que abriga o Museu do 

Algodão. A viagem, tanto de ida, como de volta, entre os 12 km que separam CG de Galante 

demora cerca de 90 minutos, significando que o trem vai bem devagar, de modo a dar mais 

tempo à diversão e à dança. A composição percorre paisagens da Serra da Borborema, com 

seus vagões repletos de casais dançando.     

Principal atrativo do período diurno da festa do Maior São João do Mundo, a viagem 

apresenta a oportunidade de se vislumbrar cenários de sonho do homem nordestino. Sendo 

mês de junho, inverno, época de chuva, a vegetação da Serra da Borborema está verde, rios e 

córregos com seu leito tomado por água abundante, os açudes repletos, os roçados de milho 

ainda não colhidos denotam fartura. Quadros de orgulho do paraibano, mediante seus cenários 

rurais que se contrapõem às imagens de seca e desolação.     

Ao chegar a Galante, os passageiros, entusiastas forrozeiros, deparam-se com um típico 

lugarejo, uma espécie de cenário cinematográfico, com arraiais, pavilhões e palcos para 

apresentações de shows, tudo também decorado com motivos juninos.  

Há um esforço dos organizadores do evento, da PMCG, para que Galante tenha a 

aparência típica de um lugarejo interiorano que cultua as tradições do ciclo junino. O 

cenógrafo Demétrio Alves de Oliveira, ao ser incumbido de tratar da cenografia do distrito 

para a festa de 2006, privilegiou o aproveitamento do aspecto natural do lugar.   

 
Em Galante a estação de trem era acabada. Aí eu cheguei com uma equipe do Rio de 
Janeiro, com seis pessoas, em três dias transformei a estação de Galante no que era 
há 40 anos atrás. Telegrafo com ph, tudo bonitinho. A pedra, eles pegaram a pedra, 
uma pedra de mão portuguesa, batida, que é muito valorizada, e jogaram cal em 
cima, pintaram a pedra. Isso não existe. A pedra é natural, é uma coisa natural. A 
coisa mais linda que tem é você ter uma coisa natural. Eu peguei por cima da cal e 
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fiz a pedra de novo na pintura. Se tiver a oportunidade de ir lá, tu vai ver [...]. 
(informação verbal).22 

  

No dia 14 de junho de 2008, um domingo, às 11h30min, as barracas de comidas e 

bebidas ainda não contavam com nenhum freguês, estavam vazias, sem a aguardada clientela 

do trem do forró. Mas os barraqueiros se encontravam preparados para receber um batalhão, 

num ambiente sonoramente poluído em virtude da mistura de sons vindos das diferentes 

barracas, inclusive com música sertaneja romântica. 

O entorno de Galante apresentava um típico cenário de inverno.  Neblina no pé da serra, 

as encostas todas verdinhas, o tempo chuvoso com céu acinzentado sobre o vale à frente, 

cortado por um açude. Visão de paraíso para o imaginário nordestino, composto pelos 

intensos e diferentes tons de verde, água, fartura de produtos agrícolas, principalmente do 

milho, alegria, festa, forró e os filhos egressos que retornam. No local, um pequeno trânsito de 

turistas, que depois se tornaria mais intenso, com os visitantes motivados para visualizar a 

paisagem, além de fotografá-la insistentemente. 

Na avenida principal de Galante, quase todas as casas improvisam serviços de comidas 

e bebidas, aumentando sua capacidade de atendimento com a colocação de tendas em suas 

calçadas, com mesas plásticas. Bandeirinhas de São João, seguidas das faixas de 

patrocinadores, com destaque para a marca Skol, e folhas secas de coqueiro completam a 

decoração dessa área.  Os ambulantes já estão com o fogo acesso para assar churrasquinhos, 

esquentar caldeirões de caldinhos e cozinhar milho verde, além de dispor de grande número 

de caixas de isopor gelando as bebidas. Tudo à espera dos passageiros do trem. Para o público 

infantil, a oferta de brincadeiras na cama elástica. 

É surpreendente a quantidade de mulheres que trabalham nas cozinhas das 

casas/restaurantes. Elas mostram orgulhosas, as buchadas, galinhas ao molho, carne de sol, 

fava, tripa, feijão verde, bode guisado, macaxeira, pirão, entre outras iguarias da culinária 

campinense. 

Os grupos de forró começam a tocar nas duas ilhas (barracas com cerca de 20 metros 

quadrados com tablados para se dançar). Há seis músicos sobre o tablado: cantor, sanfoneiro, 

zabumbeiro, percussionista (tocador de triângulo) e dois guitarristas. Três deles (sanfona, 

cantor e zabumba) usam roupas típicas. Ao lado e abaixo, dois seguranças para separar o local 

de dança do público que ainda não chegou. Pessoas da comunidade começam a se aproximar 

                                                 
22 Entrevista com cenógrafo Demetrio Alves de Oliveira, no município de Cabedelo (área metropolitana de João 
Pessoa), no dia 14 de maio de 2008, às 9h. 
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da barraca. O vocalista1 convida: “Pode chegar para dançar.” Canta a música “De Mala e 

Cuia”, composição de Flávio Leandro: 

 
Na minha casa toda hora é hora / A gente ri, a gente chora / A gente se diverte. Não 
depressa você bota as unhas de fora / Nosso amor não tem hora e logo acontece. 
Pode vir de mala e cuia amor / Eu não vou está nem aí pro mundo / Nosso amor tão 
cobiçado e não vai ser maltratado / Por ninguém de novo.  

 

Três casais começam de mansinho e logo se animam. Há ainda uma senhora dançando 

sozinha, esbanjando alegria. Com passos ritmados, roda, ergue os braços, convida os demais a 

entrar no clima da música e da festa. Os ônibus de turismo começam a chegar. O trânsito já 

está interrompido, dificultando as manobras dos veículos. Os visitantes são atraídos pelas 

ofertas de venda dos ambulantes.  

A reportagem do site UOL, referente aos festejos de 2007, comenta sobre o fato de 

Galante, durante suas festividades juninas, ter o trânsito de São Paulo: “Se a infra-estrutura 

campinense já sofre com o excesso de público e, principalmente de carros em circulação, a 

pequena Galante vive dias de caos durante o feriado religioso.” 23 

O trem apita. Chegam os turistas munidos de suas câmeras fotográficas, vindos de oito 

vagões lotados, cada um trazendo cerca de 100 pessoas. O número de visitantes representa 

uma multidão para o tamanho do distrito. Todos muito animados, festivos, risonhos. Muitos 

jovens e pessoas da melhor idade. Uma massa humana trajando a camiseta preta do 

patrocinador, um tipo de abadá com logomarca da empresa de telefonia móvel Claro e do 

magazine de moda C&A.  

Carlos da Silveira Mangabeira Júnior acena para a câmera e fala com um sotaque 

estilizado de nordestino “Eu sou de Recife!” (informação verbal).24 Debochando, pede para 

que entreviste Chico César, outro rapaz que desce do trem e que realmente parece muito com 

o cantor. Pergunto se ele gostou do trem. “I like very much my friend”. Pedem que ele cante 

uma música. “Mama África, a minha mãe é maconheira”, todos riem. Outra passageira do 

Trem do Forró, Maria Marlene Bastos, de Fortaleza, Ceará, diz: “Adorei. Ave, amei, amei. 

Esse trem tem tudo de bom. Pessoas interessantes, bacanas, educadas. O forró muito bom. É a 

primeira vez, mas eu quero voltar aqui sempre, sempre, nunca mais perder um São João.” 

(informação verbal).25 

                                                 
23 BARTHOLOMEU, Ana Luisa. Com 10 mil habitantes, distrito de Galante tem “trânsito paulistano” durante o 
São João. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano>. Acesso em: 23 jun. 2007, às 11h15. 
24 Entrevista com Carlos da Silveira Mangabeira Júnior, no distrito de Galante, no dia 14 de junho de 2008. 
25 Entrevista com Maria Marlene Bastos, de Fortaleza, Ceará, no distrito de Galante, no dia 14 de junho de 2008. 
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No palco principal o apresentador pede a liberação da pista para a apresentação de um 

grupo de dança da terceira idade dali do distrito e anuncia:  

 
Daqui a pouco a gente volta com o forró da Querubina e Coroné Grilo. Queremos 
agradecer mais uma vez as pessoas que se fazem presentes, nós temos gente aqui de 
Natal, João Pessoa, Recife, Fortaleza (terceiro ano no São João de CG), Salvador, 
Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Teresina, Sergipe... também do 
nosso estado, do sertão da Paraíba que estão a nos visitar. Fiquem a vontade, a casa 
é de vocês. 

 

O grupo composto por 12 mulheres vestidas com blusa vermelha e saia branca com 

aplicações de rosas vermelhas dança a música “Rosa Vermelha”, de Elba Ramalho, numa 

apresentação de sete minutos, bastante aplaudida. Em seguida começa o show do Coroné 

Grilo26 e o Forró da Querubina, contando com oito músicos no palco, dois cantores e três 

casais de bailarinos bem produzidos e abusando da sensualidade.  

O ambiente do pequeno lugarejo junino como cenário de animada festa de interior 

delineia um quadro atrativo para os visitantes de Galante, com particularidades em relação à 

integração comunitária, distintamente do perfil observado na sede do município, nos bairros 

de CG. Locais em que a cultura lúdico-participativa faz as pessoas festejarem, celebrar o São 

João como entretenimento e lazer, enquanto que no distrito, o evento atrai os moradores pelas 

oportunidades econômicas.   

Os bares e restaurantes das casas coexistem com inúmeras barracas de comidas e 

bebidas, além de inúmeros ambulantes da comunidade. Logo, o ciclo junino para os 

moradores de Galante não é vivenciado de forma intensamente lúdica assim como acontece 

entre a população dos bairros campinenses, conforme tópico anterior. 

A diversão fica por conta dos turistas, que buscam em Galante, apesar dos 

congestionamentos de veículos, o número de pessoas acima da real capacidade de lotação do 

lugar e um pouco de caos, um espaço junino lúdico diferenciado, em virtude da cenografia 

interiorana. Um ambiente que proporciona a sensação de volta no tempo como um encontro 

com o sentido das tradições juninas, segundo define Milton Santos (2005, p. 111-112), em 

que o território extrapola a simbologia dos atos pragmáticos do cotidiano, admitindo “um 

aporte da vida, uma parcela de emoção, que permite aos valores apresentar um papel. O 

território se metamorfoseia em algo mais do que um simples recurso e... constitui um abrigo.”  

                                                 
26 O cantor Coroné Grilo, um personagem popular criado e representado pelo radialista Oscar Neto, que se auto 
classifica como o “último coronel da música regional”, é conhecido pelo programa radiofônico diário que realiza 
na rádio Borborema, emissora de Campina Grande. Ele, além de colocar os forrozeiros para dançar, diverte o 
público ao cantar o original gênero do forró cômico, com letras que narram “causos” engraçados da cultura 
popular. O personagem, com seu chapéu de couro típico de “cangaceiro”, pistola na cintura, grande bigode, 
barbicha e fraque, realmente se caracteriza por uma pronunciada aparência jocosa.    
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Mesmo um diminuto espaço sócio-geográfico de um determinado território pode se 

caracterizar como lugar de recurso utilitário, em função de garantir o atendimento às 

necessidades econômicas, mas também de abrigo, em movimentos concomitantes que 

atendem às necessidades materiais e, ao mesmo tempo ter a generosa vocação de atender ao 

espírito, ao lado psicossocial dos indivíduos. 

Os lugares das sociabilidades contemporâneas se caracterizam pelos movimentos 

determinantes das ordens racionais pragmáticas, restando menor espaço às manifestações 

daquilo que é prosaico, restritos, assim, a uma condição residual, porém mais humana. Por 

isso as motivações para a conquista além da satisfação material, a busca pela realização plena, 

emocional, dependente dos espaços simples e rústicos, conforme o cenário vivenciado em 

Galante. 

Segundo o entendimento de Canclini (2008) as expressões culturais são dependentes 

dos tradicionalismos,27 na forma de “porvir do passado”, dispostos para o consumo cultural 

do mundo contemporâneo, não delineado apenas por projetos modernizadores. Por isso, o 

autor comenta sobre o emprego de expressões culturais de outras épocas como estratégia para 

minimizar as contradições dos tempos atuais, em que os benefícios da modernidade são vistos 

sob suspeita, enfrentados por argumentos simpáticos à volta ao passado, reconhecido como 

lugar de melhores condições de vida. Pensamento decorrente dos temores e incertezas 

relativos às desordens sociais, o desenvolvimento econômico e o progresso tecnológico 

díspar, fenômenos de difícil compreensão para a própria racionalidade humana.  

Em tal quadro, os atos de celebração têm função compensatória. Nas palavras de 

Canclini (2008, p. 166):  

 
Se não podemos competir com as tecnologias avançadas, celebremos nosso 
artesanato e técnicas antigas; se os paradigmas ideológicos modernos parecem 
inúteis para dar conta do presente e não surgem novos, re-consagremos os dogmas 
religiosos ou os cultos esotéricos que fundamentaram a vida antes da modernidade. 

     

Galante se configura, de acordo com as especificidades descritas neste tópico, como 

uma oferta de consumo lúdico ponteada por tradicionalismos, em meio ao grande volume e 

diversificação de ocorrências socioculturais do Maior São João do Mundo. Caracterizado 

como um evento festivo baseado na temática religiosa do mundo rural nordestino antigo, 

                                                 
27 Especialmente nos eventos festivos populares, o tradicionalismo é objeto fundamental, inclusive com largo 
emprêgo da temática religiosa, a exemplo do Maior São João do Mundo, questão referenciada em diversas 
passagens desta pesquisa, especialmente, na dimensão artístico-cultural do megaevento campinense. 
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porém nos moldes da “socioculturalidade” contemporânea, decorrente e desenvolta por fluxos 

de expressões do passado e do presente.  

    

Assim, o panorama atual aponta para um desigual e combinado processo de 
glocalização. Esta cultura-mosaico, como diria Abraham Moles, se alimenta através 
de sua enorme capacidade de digerir e mesclar fragmentos oriundos das mais 
distintas origens culturais, procedendo à montagem de culturas híbridas, na 
expressão de Nestor Canclini. A tensão entre tendências homogeneizantes e 
diversificadoras é uma característica persistente da dinâmica da cultura hoje, com 
seus antagonismos e suas forças discrepantes. (RUBIM; RUBIM; VIEIRA, 2005). 
 

De um lado, a grande festa campinense se destaca como festa popular adaptada aos 

megaeventos populares da contemporaneidade, expressões culturais decorrentes da 

globalização, produzidas industrialmente, e com perfil de desterritorialização, mesmo num 

espaço sócio-geográfico, composto por diferentes áreas de CG, ainda com muitos aspectos de 

“cor local”. Como prova de tal conformação global, desterritorializada, há, como ponto 

máximo de representação, a configuração estrutural do Parque do Povo, com sua parafernália 

tecnológica, acentuada presença de marcas extraterritoriais de produtos de consumo de 

empresas patrocinadoras do evento, a diversidade artístico-cultural, a internacionalização 

gastronômica, além de outras expressões não autóctones.  

Entretanto, de outro lado, o fenômeno de manutenção de tradições acontece no “São 

João das Casas”, conforme já apontado no tópico anterior, mas especialmente em Galante, 

célebre, justamente, pela força simbólica de sua territorialidade. De local que toma para si o 

papel de representação original do ciclo junino, pelo cenário de arraial matuto, segundo o 

imaginário de turistas, parado no tempo. O trem, transporte do passado, a velha estação, o 

pequeno aglomerado urbano com edificações coladas umas às outras, a bucólica praça com a 

igrejinha e o entorno rural serrano com muito verde surgem como composição cênica 

valorizada pelo ambiente festivo. Conjunto idealizado para a emotividade de pertencimento e 

de quem é nordestino, e destino turístico original para quem é de outras regiões do país.       

O célebre distrito campinense é reconhecido, na sua função junino-cultural, como peça 

de resistência aos modelos globais, em virtude de um cenário compatível com a preservação 

de arquivos culturais autóctones.   

 
 
2.3  SÍTIO  SÃO  JOÃO  E  A  CRISTALIZAÇÃO  DO  COTIDIANO  RURAL   
 

O Sítio São João baseia sua atratividade no tradicionalismo, na cenografia de um 

pequeno vilarejo rural nordestino dos séculos 19 e 20, na forma de um museu natural, com 
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muitos detalhes do cotidiano da vida do campo de tempos antigos. Até a edição da festa de 

2008 o cenário era desmontado ao término do evento. 

O responsável pelo projeto, criação, organização e execução do Sítio São João desde 

sua primeira realização até as atuais é João Dantas, político, líder da oposição na Câmara 

Municipal de CG, exercendo a sua terceira legislatura. Dantas é um dramaturgo campinense 

com mais de 30 anos de atuação nas áreas de documentação histórica, produção teatral, 

cenografia, poesia popular, folclore, colecionador de peças antigas e membro da Academia 

Brasileira de Literatura de Cordel, com assento na cadeira de patronato do célebre poeta 

cearense Patativa do Assaré.   

 
Sou um pouco pé atrás, um pouco focado em Leonardo Costa, Câmara Cascudo, 
Ariano Suassuna (que por sinal sou até parente), sou do teatro Luiz Jardim, montei 
todas as peças de Ariano Suassuna. Sou cordelista. Sou muito próximo a esta 
linguagem do Nordeste que possui seu tripé na cultura ibérica, negra e india. Desde 
menino leio cordel, ouço emboladores de coco. (informação verbal).28 

 

O Sítio São João é composto por imóveis, mobiliários e demais produtos tradicionais do 

mundo nordestino rural, a reprodução de uma pequena vila de tempos passados, com muitos 

detalhes. Casa principal com armazém de mangais29, bodega, igreja e cruzeiro, casa de 

farinha, produção de sisal, engenho de manjarra (moenda de madeira puxada por uma junta de 

dois bois ou burros), engenho motriz de cana-de-açúcar com produção artesanal de rapadura e 

cachaça, barbearia, foto lambe lambe, delegacia, pensão, tipografia e cordelaria (oficina para 

produção de cordel), olaria, casa de ferreiro, da Palha e do couro, flandilaria (de flandres, 

folha de metal, oficina que fabrica produtos tendo tal material como matéria prima, 

principalmente utensílios domésticos: panelas, canecas etc), currais, plantações, postes com 

iluminação à querosene, um pequeno parque de diversões com argolinhas, canoas, carrossel, 

pau de sebo e um palhoção para apresentação das atrações musicais, denominado de Forró da 

Bolandeira. Um conjunto de construções e diferentes materiais típicos da arquitetura do 

interior nordestino nos ciclos da farinha, do couro, da cana-de-açúcar e do algodão, com os 

utensílios, mobiliários, víveres, adereços e animais dos quais dependiam os homens do 

interior, um representação convincente da vida simples do homem paraibano, nas figuras do 

sertanejo, brejeiro, caririzeiro, agrestino e do curimataú. João Dantas nos relatou seus esforços 

para concretizar o empreendimento:  

 

                                                 
28 Entrevista com João Dantas realizada em sua residência em CG, no dia 8 de setembro de 2009, às 14h. 
29 Mangai, ou mangaio, é um depósito tradicional do mundo rural nordestino, contendo misturas de diversos de 
utensílios úteis para serviços domésticos e trabalhos na lavoura, a diversos tipos de quinquilharias, muitas delas 
sem qualquer utilidade prática.  
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Montar o Sítio São João sempre teve dificuldades. Você tem o acervo, mas tem a 
construção em si. Montar um engenho com um tipo de material que não era da 
época....Tudo é muito trabalhoso. Você faz uma Micareta em meia hora. É só botar 
um som e gente pulando e cantando em  cima. O Sítio São João você só monta em 60 
dias. E é uma verdadeira saga nordestina. Em 2004 montamos no Parque Anhembi em 
São Paulo durante o evento São João do Nordeste. Mais de um milhão de pessoas 
visitaram o Sítio em uma semana.   

 

O primeiro Sítio São João foi instalado na edição da festa de 2001 num espaço do 

interior do Parque do Povo, recebendo, nesta primeira versão, segundo seu idealizador, cerca 

de 200 mil visitantes, durante os 30 dias da grande festa campinense. A estrutura inicial foi 

mantida até os festejos de 2005. Já no segundo ano, em 2002, “foi considerado pela crítica 

especializada como o maior atrativo do gênero em toda a região, com uma visitação prevista 

para este ano de 2007, de aproximadamente 400 mil pessoas.” 

 Em 2007, por divergências políticas,30 o Sítio São João foi instalado numa área de 3 

800 metros quadrados, na Avenida Dom Pedro II, próximo ao Parque do Povo, ao lado do 

Teatro Municipal Severino Cabral. A partir deste ano, foram colocadas faixas no local, para 

indicar que “O Sítio São João não recebe apoio da prefeitura”. Dantas explica que o apoio da 

PMCG poderia se efetivar pelo menos na limpeza do local. “Mas misturaram a questão 

política. Desde 2003 dois eventos que realizo em CG deixaram de acontecer. O Presépio Vivo 

durante o natal e o Sítio São João. Eu tive que pagar segurança privada e recolher o lixo 

colocando em carros, no Sítio São João.”  

 O Sítio São João, nas festividades de 2008, ficou mais afastado do Parque do Povo, na 

Avenida Brasília, entrada da cidade para quem vem de João Pessoa, conforme o trajeto pela 

                                                 
30 Aliado ao grupo Cunha Lima, João Dantas implantou seu empreendimento no Parque do Povo, como forma de 
incrementar ainda mais as atrações do megaevento campinense, montando o típico lugarejo rural tal qual já 
descrito, com a firme proposta, de recuperar e solidificar o perfil tradicionalista da festa, na época sob críticas 
acusatórias de perda da autenticidade. Entretanto, em 2006, o Parque do Povo se transformou em território de 
domínio do novo grupo que tomara a Prefeitura, responsável pela realização do Maior São João do Mundo. Com 
isso, a natural decisão política de ali não ser lugar de nenhum equipamento ou atrativo pertencente a notórios 
aliados dos Cunha Lima, caso exacerbado de João Dantas, cuja fidelidade, tão conhecida, é explicitada pela sua 
veia poética popular, particularmente na poesia de cordel de sua autoria, em parceria com Arnaldo Cipriano, 
intitulada “Tudo de bom em Campina Grande foi Cunha Lima quem fez”, uma ode de exaltação à referida 
família política. Obra escrita em 48 estrofes, com conteúdo que apresenta, em versos e rimas, um detalhado 
relato das realizações dos Cunha Lima em favor do município, no posto de prefeito ou governador, cargos que 
Ronaldo Cunha Lima e seu filho Cássio Cunha Lima exerceram. O cordel começa com a seguinte estrofe: 
“Quem olha de lá de cima / Vê Campina Grande erguida / Cidade reconstruída / Pelo Grupo CUNHA LIMA / 
Quem dela se aproxima / Vindo pra passar um mês / Termina passando três / Quando sai diz na esquina TUDO 
DE BOM EM CAMPINA / FOI CUNHA LIMA QUEM FEZ”. A sétima estrofe referencia a criação do 
megaevento, pelo então prefeito Ronaldo Cunha Lima, no ano de 1983: “O Maior São João do Mundo / Por 
Ronaldo foi criado / Conhecido no estado / O primeiro sem segundo / Nome que respira fundo / No coração do 
freguês / Brasileiro ou Japonês / Gente do Chile e da China / TUDO DE BOM EM CAMPINA / FOI CUNHA 
LIMA QUEM FEZ”. Nas estrofes de número 27 e 28 o homenageado é o então governador Cássio Cunha Lima: 
“Nosso CÁSSIO governando / A paz é que predomina / Governa com transparência / E a greve abomina / Por 
isso é que Cunha Lima / É amado por Campina. Enquanto do outro lado / Só existe a corrupção / Nosso CÁSSIO 
CUNHA LIMA / Enfrenta qualquer questão / Para defender o povo / Da ganância e ambição.” 
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BR 230, ao lado do Shopping Iguatemi e do Salão de Artesanato da Paraíba, num terreno de 

18 mil metros quadrados, local com maior estrutura de estacionamento. Ao se situar numa 

área mais ampla, ofereceu mais espaços para o trânsito de visitantes e para a arborização. 

Desse modo, foi tomado por espécies típicas da flora do semi-árido nordestino, a exemplo de 

carnaubeira, palmeira, aroeira, umburana, marmeleiro, xique-xique, palmatória e mandacaru. 

João Dantas criou também uma pequena lagoa para patos.  

 
Saí do terreno ao lado do Teatro Municipal porque houve ingerência. O dono, Seu 
Everaldo, falou que iria construir no local. Eu até pedi a preferência se ele não fosse 
construir. Eu pagava um aluguel até caro, 10 mil reais. Não sei o que aconteceu, 
pode ser que ele tenha recebido uma insinuação de desapropriação [...] Mas naquele 
local eu tinha medo de acidente de trânsito, o local é muito movimentado.  

 

Reconhecido como destaque do grande evento campinense, o Sítio São João foi pauta 

do seguinte texto publicado no diário A União:   

 
No sítio, é como se estivéssemos em um grande museu. Parece até que a estrutura 
foi retirada de algum ponto do interior paraibano, de oitenta anos atrás e 
transportado até ali com toda riqueza de detalhes. Diferente de alguns museus, o 
especial é que no Sítio São João tudo funciona de verdade. Prova disso é a casa de 
farinha, que produz durante os trinta dias do evento, milhares de quilos de farinha de 
mandioca. O lugar continua sendo uma das maiores atrações dos festejos juninos de 
Campina Grande. Este ano o sítio homenageia o antigo mercado velho de Campina 
Grande, de Baltazar Luna – em substituição ao forró da boladeira – em cuja réplica 
do mercado vai acontecer toda a programação artística do povoado cenográfico com 
a participação de trios de forró animando os festejos. O objetivo é relembrar cinco 
séculos de história industrial, comercial e cultural do Nordeste brasileiro.31 

 

O lugar, em suas diferentes montagens, oferece aos visitantes um sítio com todos os 

detalhes do mundo rural, além do simbolismo de uma volta no tempo. Para apreciação de uma 

velha casa de taipa que bem pode ser equiparada a uma construção do século XIX, com 

quadros de santos na parede amarelada da sala, que ainda contém uma velha sanfona posta 

sobre uma prateleira de madeira, vasos de louças e bonecas de pano enfeitando uma estante de 

madeira carcomida pelos anos de uso. Num quarto de dormir, ornamentado por um oratório 

no canto, os colchões de palha de duas camas permanecendo forrados com tecidos de chita, 

fazendo predominar uma colorida ambientação. Na cozinha, a jarra de cerâmica de barro para 

guardar água retirada da cacimba. Pela janela, é possível se avistar, num primeiro plano, o 

terreiro repleto de galinhas.   

                                                 
31 MAIOR que nos anos anteriores, o Sítio São João continua sendo o destaque da festa campinense com muita 
criatividade e riqueza de detalhes [grifo do autor do texto]. A União. Caderno A. União Turismo. Ano II, nº 56, 
pág. 20. Jun. 2008. 
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Entre o conjunto de equipamentos do Sítio São João se destaca, pela riqueza de 

detalhes, a bodega, composta por grande diversidade de produtos, repleta de alimentos 

salgados. Entre eles peixe seco, carne de sol, charque, linguiça, toucinho. Tudo natural e 

verdadeiro, apesar de produtos que fazem parte de uma montagem cenográfica, fazendo parte 

do conjunto arroz de palha, café em caroço, fumo de rolo, manteiga de garrafa, mel de abelha, 

óleo para lubrificar armas de fogo, foices, enxadas, machados, arame, a infinidade de 

produtos úteis para o homem do campo da época. Conta inclusive com o bodegueiro, 

personagem típico dos vilarejos nordestinos, presente, por detrás do balcão, perfeitamente 

paramentado. Nas prateleiras: cachaça de cabeça,32 diferentes marcas de aguardentes, cachaça 

com raízes, refrigerantes da época e outras bebidas, grande parte delas hoje raras no mercado. 

No chão, sacarias de grãos (arroz, feijão, milho) e farinha de mandioca, cestas com frutas, 

legumes. Além de artigos juninos, balões, bombas e fogos de artifício, por se tratar de um 

estabelecimento tradicional em pleno funcionamento no festivo mês de São João.  

Perto da bodega, fica o depósito de mangai, que mistura equipamentos úteis e muita 

quinquilharia. “Todo sítio que se preza conta com um depósito desses, que é o lugar de 

guardar absolutamente tudo, o que presta e o que não presta”, diz João Dantas (informação 

verbal), idealizador e coordenador do lugar. Entre os equipamentos úteis do mangai, arreios e 

celas de animais, cordas, e ferramentas para o trabalho no campo: foices, facões, enxadas, 

machados etc.       

Com a função de representar fielmente uma pequena propriedade rural, de forma mais 

autêntica possível, o Sítio São João também conta com roçados naturais de milho, fava e 

feijão macassa, jerimum, melancia, melão, produtos agrícolas plantados no terreno localizado 

entre o velho depósito de mangai, a matriz e a casa do camponês. 

Numa outra casa típica, de taipa, um recanto especial para a poesia popular nordestina, 

representada pela original riqueza da literatura de cordel, contendo uma velha oficina 

tipográfica, ferramentas de trabalho de Manoel Camilo dos Santos, célebre profissional das 

artes gráficas, especialista na produção dos impressos do cordel, além de poeta de 

reconhecido talento, autor do ovacionado folheto de cordel Viagem ao país de São Saruê. 

Grande homenageado daquele espaço, graças às iniciativas de cordelistas e emboladores de 

CG, artistas populares em atividade. 

Toda a sensibilidade dos visitantes, despertada pelo Sítio São João, a emotividade 

decorrente de seus simbolismos memoriais, é facilitada e ampliada pela interação 

                                                 
32 Tipo de cachaça reconhecida como a mais nobre possível, em virtude de ser destilada a partir da primeira 
moagem da cana.   
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proporcionada pelas atividades ali desenvolvidas. Comerciais, religiosas, laborais, sociais e 

lúdicas, como se estivesse acontecendo no cotidiano de algum período de décadas atrás. A 

exemplo da colheita de produtos agrícolas, ordenha de vacas e cabritas, ceva da mandioca, 

raspagem e preparação da farinha, moagem da cana-de-açúcar para a elaboração da rapadura e 

cachaça, corte do sisal e fabricação de suas cordas, moenda do milho, debulho do feijão, rezas 

na capela, degustação de cachaças na bodega com o tira-gosto típico, sempre ao som de trios 

de forró, repentistas, declamadores de poesia nordestina e bandas de pífanos.  

A visitação começa às 10h e segue pela madrugada, são 18 horas de exposição. Cerca 

de 150 pessoas trabalham no Sítio São João, nos turnos da manhã, tarde e noite. São 

funcionários da vigilância, limpeza, quatro pessoas na casa de farinha, tratadores dos animais, 

a zeladora da igreja, locutores, restaurante, além do pessoal ligado à estruturação do local. 

Dantas fala de suas convicções sobre a obrigatoriedade da preservação das raízes e 

autenticidade das expressões nordestino-paraibanas, princípio empregado na idealização do 

Sítio São João:    

O Maior São João do Mundo é um evento histórico porque engloba tantos os 
costumes, religiosidade, musicalidade, cenografia, partículas que quando você junta 
todos esses pedaços o São João torna-se a festa mais representativa das Américas. 
Cada região tem sua particularidade, mas em conjunto, como a festa do São João 
não. Sem xenofobia. Quando você pega a cultura popular os cantantes e os 
dançantes começam a misturar demais, prejudica toda uma trajetória histórica. 

  

O produtor cultural também pesquisa o ciclo do cangaço, além de colecionar peças 

antigas, sempre utilizadas em seus projetos, considera-se um “nordestino apurado”. Perfil que 

o motivou a fazer com que o Sítio São João fosse um legado cultural para o São João de CG, 

com o objetivo de mostrar valores tradicionais do mundo rural nordestino que, segundo ele, 

estão se perdendo, condenados à extinção.     

O Sítio São João tem o sentido de representação da cultura nordestino-paraibana de base 

rural, cujo formato de museu natural se mostra como uma convincente ritualização dos usos e 

costumes tradicionais, cuja eficácia se amplia pela construção visual e a interatividade. Uma 

lógica monumentalista parece distribuir peças grandes e pequenas, móveis e estáticas, 

compatível com o ambiente junino-nordestino, atraente para o olhar, ainda melhor assimilado 

pelos atos de interação. Exalta o valor, a beleza simples, o lirismo da rústica vida rural do 

passado, num cenário síntese da genealogia do mundo cultural nordestino. O local coloca em 

cena a representação da identidade regional genealógica, num tempo certo, o do ciclo junino, 

num lugar ideal, CG.  

Revela, também, a memória sociopolítica nordestina sobre a dureza da vida nos sertões 
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dominados por coronéis. Em locais de pronunciada estratificação, império do voto de 

cabresto, as dificuldades advindas das secas e seus efeitos, cenários de injustiças, misérias e 

sofrimentos. Em tal perspectiva, o ambiente de fartura agrícola e alimentar invoca uma 

pretensa igualdade entre os nordestinos, alusão que passa ao largo de um questionamento 

mais realista. Os espaços rurais da Paraíba, historicamente, configuram-se numa organização 

político-social em que predominava os sistemas de latifúndio, no qual as famílias de 

trabalhadores não tinham propriedade sobre a terra, ao exercer a função de empregados ou 

meeiros, trabalhadores semi-escravos, “eleitores de curral”.  

Famílias formadoras do grande contingente rural que recebiam a terra para a criação do 

gado e plantio dos roçados do coronel, recebendo muito pouco por isso, a maior parte em 

produtos, de modo a sobreviver na sua combalida vida de meeiro. Segundo Oliveira (1993, p. 

49), o fazendeiro garantia o trabalho do empregado fornecendo apenas “o parco sal, querosene 

que alumiará a miséria, a roupa e o calçado dominical”, bens a serem descontados no acerto 

dos valores relativos à colheita, a preços exorbitantes. “No fim, restará ao meeiro tão-somente 

sua própria força de trabalho e a de sua família, com a qual recomeçará o círculo infernal de 

sua submissão,”. O sistema pouco diferia do regime escravo com imposições dos regimes da 

“folha” 33 e do “cambão”, artefato de madeira pendurado no pescoço das reses para impedir 

sua fuga ou mesma a corrida que descontrola a boiada. 

O Sítio São João instiga o debate da cultura patrimonial, conforme o pensamento de 

Canclini (2008), que considera as representações culturais, por monumentos, museus e demais 

representações de práticas tradicionais, como símbolos de identificação de um povo, porém 

impostos de forma a impedir a discussão sobre seu caráter de simulação. Em conjunturas de 

interesse do poder que procura omitir as contradições sociais históricas, sendo os bens 

culturais cronicamente mantidos conforme os direcionamentos ideológicos de setores 

oligárquicos, em formas de “tradicionalismos substancialistas”. Grupos hegemônicos 

presentes em toda a América Latina que, desde os tempos dos movimentos de independência 

nacionais, até a década de 1930, dominaram a terra de modo a formar latifúndios e submeter a 

força de trabalho das classes menos favorecidas, além de impor os bens culturais a serem 

preservados, hoje expostos na função representativa de uma organização sociopolítica 

histórica justa e equânime que, na verdade, nunca existiu. 

                                                 
33 O proprietário fornecia antecipadamente os gêneros ou mesmo dinheiro que o empregado ou meeiro 
necessitava para o sustento da família anotando numa folha de caderneta o valor adiantado para depois descontar 
do montante que o trabalhador teria de receber, não sendo incomum ficar devendo ao dono da terra, fato que 
significaria ganhar valores mínimos, apenas para uma parca sobrevivência.     
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O patrimônio cultural, representado por peças antigas, presentes em museus, além de 

monumentos e expressões imateriais invocariam tradicionalismos e benefícios espirituais 

relativos a questões identitárias, no papel de símbolos míticos de um passado glorioso, melhor 

que os tempos atuais. Estratégia empregada para justificar e legitimar os atos de poderes 

oligárquicos.   

Para Canclini (2008, p. 161), o patrimônio cultural é empregado, em formas de 

“teatralização do poder.” No Sítio São João, mediante sua configuração que procura colocar 

em cena objetos e atividades interativas que representam o tradicionalismo da cultura regional 

tal fato pode ser contemplado. Ao significar um passado idílico, teatralizar uma vida cotidiana 

que não condiz com o real mundo nordestino-paraibano rural eivado de injustiças sociais, 

porém com vantagens para grupos hegemônicos. 

O valor do esforço de Dantas em favor da preservação dos tradicionalismos rurais e 

juninos é inquestionável, independentemente de seus posicionamentos políticos que, 

entretanto, revelam comprometimento com setores do poder local, com o ideário de empregar 

o passado o papel de defender interesses de grupos hegemônicos locais.34 

É possível, portanto, associar o trabalho de João Dantas e seu Sítio São João à nostalgia 

política, do longínquo passado e da história recente em períodos dominados pela família 

Cunha Lima.  

 
A versão liberal do tradicionalismo, apesar de integrar os setores sociais mais 
democraticamente que o autoritarismo conservador, não evita que o patrimônio sirva 
como lugar de cumplicidade. Dissimula que os monumentos e museus são, com 
frequência, testemunhos da dominação mais que de uma apropriação justa e 
solidária do espaço territorial e do tempo histórico. As marcas e os ritos que o 
celebram fazem lembrar a frase de Benjamin que diz que todo documento de cultura 
é sempre, de algum modo, um documento de barbárie. (CANCLINI, 2008 p. 191). 

 

Na edição de 2008 da festa, no dia 3 de junho, às 15 horas, um grupo de senhoras da 

comunidade São Pedro, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no 

                                                 
34 João Dantas, como o próprio sobrenome indica, é parente de seu homônimo, o advogado que assassinou João 
Pessoa, presidente paraibano, marcante episódio da história paraibana, também de grande relevância para a 
história do Brasil, reconhecido como estopim para a deflagração do movimento revolucionário de 1930 que 
levou à Ditadura Vargas e provocou a mudança do nome da capital do Estado. Entre as complexas questões 
históricas, sociais e políticas, relativas à Paraíba de 1930, é importante destacar que o presidente, denominação 
para governador na época, João Pessoa, apesar de também comprometido com grupos oligárquicos, e ainda com 
perfil autoritário, personalista e irascível, foi reconhecido pela sociedade da época, especialmente da capital, 
como um reformador. Um político disposto a lutar contra as oligarquias tradicionais do Sertão do Estado, região 
comandada pelo coronelismo, sistema que João Pessoa se propôs a combater. Portanto, em consideração aos 
complexos episódios históricos da Paraíba do período, estabelecemos associações entre o mundo rural e 
coronelístico do passado, com os tradicionalismos recuperados tão dinamicamente no Sítio São João, com os 
ideários socioculturais do produtor cultural João Dantas, também porque se trata de um político, vereador do 
legislativo municipal campinense, na quarta legislatura, fiel aliado dos Cunha Lima, adversários ferrenhos do 
grupo do atual prefeito do município Veneziano Vital do Rêgo, atualmente exercendo seu segundo mandato.  
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Bodocongó, bairro de CG, visita o Sítio São João. Indagamos a uma participante do grupo, 

Maria das Dores, sobre quais atrações do local despertam a atenção. Ela respondeu: 

 
Aqui é uma recordação grande, porque a maioria vem da zona rural, são filhas de 
agricultores, foram agricultoras. E o que chama bem atenção é elas reverem isso que 
já passaram na infância delas. Já passamos por tudo isso, eu também conheço.  Eu já 
nasci na cidade, mas na minha infância eu vi tudo isso. Nós tínhamos sítio, dos meus 
avós, meus tios e então eu fui criada vendo esse trabalho de sítio, conhecendo, e 
estou aqui, todas estão aqui revivendo a infância, a mocidade, aonde muitas 
arranjaram os casamentos (todas as presentes que ouvem a conversa sorriem). 
(informação verbal).35 

 

Severina dos Santos, 62 anos, dona de casa, acrescenta: 

 
Ave Maria. É a minha vida. Eu nasci e me criei em terras de senhor de engenho e a 
casa que eu morei se fosse que nem umas casas dessa eu diria que era uma casa, mas 
era muito pior. Seu eu tivesse uma casa dessas eu estava num palácio. Mas trás 
muita recordação da minha infância. É muito bonito e eu gosto muito de visitar o 
Sítio São João é um canto maravilhoso que eu tenho para me apresentar que eu não 
acho outro canto melhor do que esse. Apenas que saiu de perto de nós e veio prá 
uma distância dessa. (informação verbal).36 

 
Consideramos a relação estético-sensorial dos visitantes com o Sítio São João, que 

provoca significativa emotividade identitária, segundo a observação de Canclini que leva em 

conta o emprego das coleções patrimoniais antigas e as celebrações festivas na função de 

renovar solidariedades afetivas. Com monumentos e museus destinados a avivar sentidos 

positivos nas convivências sociais do passado, graças aos esforços de preservação dos 

tradicionalistas, inclusive na democratização do acesso e uso dos bens culturais, tarefa vista 

com descaso por ações modernizadoras. Porém, o autor condena o uso ideológico do 

patrimônio cultural, por procurar sugerir um humanismo reconciliatório, principalmente “nas 

escolas e nos museus, nas campanhas de difusão cultural, as tradições de classes e etnias 

cindidas fora dessas instituições.” (CANCLINI, 2008, p. 191). 

O Sítio São João atrai o campo educacional, conforme seu mundo didático-pedagógico, 

pelas propostas do equipamento que se propõe a dar aulas práticas da antropologia rural 

nordestino-paraibana, numa linguagem muito clara, de fácil assimilação, até mesmo por 

estudantes do ensino fundamental, seduzidos pela linguagem interativa do lugar. No lugar se 

efetiva a relação das novas gerações com a cultura do Sítio São João.  

A professora Keila Gislane Santiago dos Santos, ao lado de uma réplica de um poço de 

água, explicava a seus alunos o modo como os sitiantes utilizavam o equipamento. Revelou 

que para grande parte das crianças, era o primeiro contato com aquele tradicional modo de 

                                                 
35 Entrevista com Maria das Dores, no Sítio São João, no dia 3 de junho de 2008, às 15h. 
36 Entrevista com Severina dos Santos, no Sítio São João, no dia 3 de junho de 2008, às 15h. 
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abastecimento de água, além de justificar o motivo do desconhecimento: “Porque são meninos 

e meninas criados na cidade. Não têm oportunidade de conhecer de fato como era no 

princípio”, diz a professora (informação verbal),37 além de complementar:  

 
A gente está tentando resgatar isso aí. Tentando resgatar a história, como começou, 
como era. Então a gente acabou de visitar o açude Velho, o antigo açude das piabas, 
o riacho das piabas. A rua Vila Nova da Rainha, antiga rua do Oriente. A gente está 
tendo uma visão panorâmica do que era e do que é agora. Aproveitando o ambiente 
para demonstrar isso. Como era no passado, que era que era tudo de fato mais 
ruralizado, digamos assim, até para usar uma palavra talvez até inadequada, mas 
para utilizar isso aí e mostrar como era antes e como é agora, que mudanças, que 
evolução ocorreu.  

  

Dos 12 alunos da professora Keyla, apenas quatro deles conheciam um poço d’água. 

Mas dois deles confessaram sua forma artificial de conhecimento: “Já vi na televisão”, diz um 

dos alunos, “eu também”, confirma um outro. 

 

 

2.4  CENTRO  DE  ARTES  E  CULTURA  MARINÊS:  MANIFESTAÇÃO  DE  

NOSTALGIA  URBANA 
 

A história da cidade CG se confunde com a de seus dois reservatórios de água: o Açude 

Velho38 e o Açude Novo, localizados próximos um do outro. O primeiro, de maior tamanho, 

construído após a grande seca de 1824 e 1825 que devastou o Nordeste, dispunha suas águas 

para saciar a sede de animais e uso geral. O segundo, concluído por volta de 1830, com águas 

de melhor qualidade atendia às necessidades de consumo humano. Ambos os equipamentos, 

portanto, desde o século XIX e até a metade do século XX, foram vitais para que a cidade 

atraísse tropeiros, realizasse suas feiras de gados e incentivasse o comércio regional, além de 

historicamente se estabelecerem como marcos da estrutura urbana do município. O secular 

centro comercial de CG foi implantado e se desenvolveu no entorno dos referidos açudes.      

Em 1939, com a chegada da água encanada em CG, graças à inauguração do Serviço de 

Saneamento municipal, o Açude Novo deixou de atender à finalidade de fornecer água 

potável, passando a fazer parte do traçado urbano e planejamento visual da mais 

atraente e aprazível área da cidade. Porém, em meados da década de 1960 entrou em 

                                                 
37 Entrevista com Keila Gislane Santiago dos Santos, no Sítio São João, no dia 3 de junho de 2008, às 16h. 
38 Desde sua construção e durante o decorrer de todo o século XIX e as primeiras décadas do século XX o 
Açude Velho ocupou o posto de maior reservatório público do planalto da Borborema, o elemento que 
assegurou a sobrevivência da vila e depois, durante decênios, o da cidade. Segundo Almeida (196?, p. 
107- 108): “Servia para tudo e para todos, aos do lugar e aos de fora. Suportou as secas históricas de 
1845 e 1877, retendo água suficiente para acudir às urgências da calamidade. Evitou o êxodo total, 
deteve a marcha dos sertanejos em retirada.”   
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processo de deterioração, por causa de constantes secas, tornando-se, no início dos 

anos de 1970, num terreno pantanoso, o que levou ao seu aterramento por parte da 

administração municipal, que o transformou num parque, obra em formato circular, com 

área de 46 875 metros quadrados, inaugurada em 31 de janeiro de 1975, denominada de 

Parque do Açude Novo. Em 1985, em homenagem ao prefeito que construiu o lugar, 

recém falecido, o lugar recebeu o nome de Parque Evaldo Cruz que, entretanto, na 

linguagem coloquial dos campinenses, nunca deixou de ser conhecido como Açude 

Novo. E sua transformação em parque, com a aparência de uma grande praça com 

muitos bancos, árvores, áreas verdes, bares e restaurantes, estabeleceu-se como um 

processo de “gentrificação ou enobrecimento”39 da área central de CG, conforme os 

parâmetros estipulados pelos planejamentos das cidades modernas que procuram aprimorar 

seus traçados urbanísticos e privilegiar a estética visual. 

O caso da gentrificação da região central de CG é peculiar, em virtude da aglutinação do 

Parque do Povo, construído em função de atender à grandiosidade da festa, como principal 

lugar de realização do megaevento, mas subutilizado em períodos fora do ciclo junino. 

Juntando-se ao conjunto urbanístico no processo de crescimento da cidade: Parque do Açude 

Novo e seu entorno, Parque da Criança, e a própria ampliação do Maior São João do Mundo. 

Toda essa extensa área passou a ter forte representatividade para o município, destacando-o 

entre as demais localidades do interior nordestino. CG, no caso, seguiu o modelo empregado 

por inúmeras cidades de diferentes países que em nome da elevação da qualidade de vida e 

necessidade de revitalizar espaços esvaziados de seus usos ou obsoletos implantaram ações 

para a recuperação dos lugares, resultados econômicos e reintegração da vida social, cultural e 

fruição de cidadania. 

                                                 
39 Expressão derivado do inglês gentrification, empregada inicialmente pela socióloga britânica Ruth Glass, ao 
analisar, em 1964, as mudanças urbanísticas de alguns distritos de Londres, em virtude de sofisticadas 
transformações imobiliárias. Na língua portuguesa, o termo gentrificação, derivado da tradução literal da 
etimologia anglo-saxã, é reconhecido como um neologismo, empregado exclusivamente em textos acadêmicos, 
possui o sentido de enobrecimento, conceito já genérico em diversas partes do globo, com estudos peculiares na 
análise de grandes cidades latino-americanas que passam por processos de melhorias e embelezamentos urbanos. 
A gentrificação ou enobrecimento reúne dois aspectos antagônicos a serem observados, conforme a característica 
do lugar que passa por obras de melhoramento urbano. Num deles, as áreas degradadas recebem melhoramentos 
beneficiando os moradores locais de baixa renda, cuja permanência na região, abandonada por pessoas de 
maiores recursos, é decorrente do baixo valor dos imóveis e dos aluguéis. Na segunda conformação os residentes 
acabam diretamente expulsos do perímetro que recebeu melhorias, desde o início das obras, ao terem suas 
moradias desapropriadas. A expulsão indireta se dá pelas novas configurações do lugar, a exemplo da 
supervalorização de casas, apartamentos e construções destinadas ao comércio.  O Estado se envolve na questão 
também em formas dicotômicas de procedimento no âmbito social. Em algumas situações opta por privilegiar os 
interesses de especulação imobiliária, sob a justificativa de promover o desenvolvimento econômico, 
promovendo desapropriações ou despejos. Em outras, contrariamente, emprega seu poder repressivo para resistir 
aos avanços imobiliários e proteger os interesses sociais das populações afetadas pelas alterações.  
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A cidade procurou desenvolver o modelo arquitetônico e urbanístico de sua área central 

na forma de urbe contemporânea que convive na dualidade entre uma arquitetura de exemplo 

global e outra singular conforme o padrão local, a presença do exógeno junto ao endógeno, o 

típico do lugar.  

Entretanto, o Parque do Açude Novo e o Parque do Povo, locais para a realização do 

megaevento junino se encontram fragmentados em relação à vida sócio-comunitária ou sócio-

participativa do cotidiano. Suas estruturas e equipamentos existem em função do Maior São 

João do Mundo, como opção estrutural do poder público municipal, com consequências 

simbólicas, segundo o pensamento de Ianni (1999). O autor comenta sobre as contradições 

das grandes cidades, reconhecidas conforme a síntese de suas representações estabelecidas 

pelas imagens que a sociedade local constrói de si mesma a partir de suas relações com o 

espaço e o território. Processo delineado por diferentes experimentações, constantes 

mudanças e relações sociais fugazes e transitórias, quadro que impossibilita o reconhecimento 

de uma cidade de forma totalizante e unitária, mas sim com vida urbana desenvolvida em 

territórios fragmentados, configurando a negação da territorialidade como simbologia 

imagética mais comum e recorrente.   

É interessante lembrar que a comunidade campinense cultua, promove e intensifica seu 

imaginário em relação ao seu Maior São João do Mundo durante todo o ano, remetendo as 

simbologias da festa para longe, ao olhar do “outro” de diferentes regiões do país, mas se 

envolve com os equipamentos onde acontecem os festejos apenas na época da efetiva 

realização do evento. Daí a acepção de tais locais como não-lugares, na condição de 

receberem manifestações artísticas e cenografia de cunho cultural, configuração de 

autenticidade e raiz identitária, mas apenas no ciclo junino.  

Canclini (2003) considera como um mito o entendimento de que a globalização 

uniformiza o mundo e a produção cultural, por nada evidenciar, mesmo empiricamente, que o 

sistema achate as diversidades culturais identitárias e decomponha a ordem social, em virtude 

de a vida urbana se movimentar conforme o desenvolvimento do cotidiano, socialização e 

produção de espaços coletivos. 

O Maior São João do Mundo e seus lugares de realização são como componentes da 

dinâmica de movimentos contraditórios nas distintas formas de conexão entre local e global, 

local e local. Equipamentos entrelaçados a questões de territórios urbanos reestruturados e 

caracterizados pela marcante visualidade arquitetônica com o objetivo de conseguir a 

associação com o ganho econômico, na lógica contemporânea em que a contradição de 
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significado entre passado e presente é inócua mediante a importância utilitária dos espaços 

recuperados e adaptados em função de algum objetivo prático. 

Canclini (2003) comenta sobre os espaços ociosos “resgatados e reintegrados à vida 

urbana, sendo paradoxalmente simulacros ou imagens e geradores de projetos de 

subjetividade, dotados de contradição e potencialidades do estar urbano.” (grifo do autor).  

Fred Osanã, cartunista, publicitário e artista plástico, autor de sete livros sobre as artes 

visuais a que se dedica, também ex-coordenador de turismo da PMCG, trabalhou na parte de 

criação do visual das maiores festas juninas do Nordeste. Por conhecer os eventos, considera 

que o principal é o de CG. Em 2007, Osanã, preocupado com a descaracterização e 

plastificação do Maior São João do Mundo criou o Centro de Artes e Cultura Marinês, de 

forma a caracterizar o evento conforme suas raízes tradicionais. Para isso buscou o apelo da 

cultura popular, como sempre fez, desde o início de seu trabalho relativo ao evento, além de 

procurar integrar a comunidade local em suas ações:      

 
Em uma festa desta, 70 por cento do custo está em cima das bandas e o retorno é 
duvidoso. O que fica na cidade? O que ficou para o habitante? O que ficou ou ficará 
para os agentes de cultura? Onde trabalhamos procuramos integrar a comunidade, a 
própria arquitetura da cidade na história, no contexto geral da festa. (informação 
verbal).40  
 

O referido artista seguiu fielmente suas concepções de respeito à cultura popular 

tradicional, ao direcionar as temáticas das festas de dois municípios paraibanos: Festa do 

Bode Rei, em Cabaceiras, e de São João de Taperoá, em 2006. Seguiu o mesmo princípio para 

direcionar seu projeto relativo ao Maior São João do Mundo de 2007, a exemplo do 

aproveitamento da escadaria já existente no Parque para colocar uma igreja no alto. “Em todo 

interior a igreja fica numa escadaria. Essa igreja é uma réplica da igreja de São José da Mata, 

distrito de CG”, revelou Osanã. 

Na decoração não faltou o famoso pau de fitas encontrado em toda festa popular do 

Nordeste, com aproveitamento do obelisco, de 48 metros de altura. Obra que resultou no 

maior pau de fitas do mundo, obedecendo criteriosamente as cores litúrgicas para cada santo. 

Em volta da área foram colocadas fotos dos santos e literatura de cordel, como forma de 

decoração para as palmeiras. 

Osanã explica que seus trabalhos de ambientação não são apenas decorativos ou 

plastificados. “O que acontece? Você monta aqui que é igual a João Pessoa, que é igual a 

Matinhas, a Taperoá, a Patos. É tudo igual. Se você é uma pessoa que anda muito vai dizer: 

                                                 
40 Entrevista com Fred Osanã, em seu escritório, no dia 27 de abril de 2007, 13h. 
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ahá! Já vi essa festa. E você não tem uma identidade”. Ele relata que para realizar seus 

trabalhos consulta fontes oficiais, mas principalmente as extra-oficiais “o pessoal de bar, de 

restaurante eu fico direto com eles. Porque numa hora em que você está numa instituição todo 

mundo te dá informação. Mas eu me interesso pela coisa nua e crua, o impacto é mais real, 

porque o que a gente vê é isso”.    

 

 
FIGURA 2  –  PORTAL PRINCIPAL DE ENTRADA DO CENTRO DE ARTES E CULTURA MARINÊS  

 
 

 
FIGURA 3  -  PORTAL DE ENTRADA DO CENTRO DE ARTES E CULTURA MARINÊS  

 

A busca pela identidade nordestina foi a estratégia que o profissional utilizou para atrair 

um público mais seleto. “Tem que recuperar a identidade, dar uma nova feição a questão das 

festas juninas de uma forma geral e atrair com isso o interesse para essas pessoas conhecerem 

o São João e se estimularem”. Nesse sentido, duplicou a área do Parque do Povo com o 

acréscimo da área do Parque do Açude Novo à festa do Maior São João do Mundo, lugar do 

Centro de Artes e Cultura Marinês. “No Parque do Povo a festa já tem um conceito de 20 

anos, muita gente não consegue entender que a festa acompanha a evolução. Tem nêgo que 
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tem uma barraca e deixa lá como se fosse um referencial geográfico, enquanto a cidade não 

funciona assim”, conforme explicações de Osanã. 

Procurando dar maior autenticidade ao evento, Osanã concebeu o projeto do Centro de 

Cultura e Artes, conceituando o lugar da seguinte maneira: “Na verdade isso aqui são 

fragmentos de coisas do Nordeste. Coisas que eu e você vimos na nossa adolescência, coisas 

características típicas da região A gente quer tal qual acontece no interior para transportar 

para esse ambiente.”    

 
FIGURA 4  -  PORTAL DE ENTRADA DO CENTRO DE ARTES E CULTURA MARINÊS  

 

Gilson Lira, coordenador de turismo da PMCG informou que o objetivo com a criação 

do Centro de Artes e Cultura Marinês é “resgatar a tradição que ao longo do tempo vinha 

sendo um pouco perdida, esses elementos estavam começando a ficarem de lado quando na 

verdade esses elementos fizeram exatamente com que a festa ficasse conhecida.” (informação 

verbal).41 

Flávio Romero, secretário de Educação e Cultura relatou na proposta do prefeito há o 

propósito de que o mesmo lugar seja utilizado durante todo ano e não apenas durante os 

festejos do MS Maior São João do Mundo JM. “Veneziano, com o Centro de Artes e Cultura 

Marinês, fez uma homenagem singela a nossa rainha do xaxado, recentemente falecida. Esse 

espaço resgata essa preocupação em mostrar ao turista, a nossa produção de cordéis, a nossa 

cultura local, a nordestinidade.” (informação verbal).42    

                                                 
41 Entrevista com o Gilson Lira, ex-coordenador de turismo e atual chefe de gabinete da PMCG, no dia 14 de 
maio de 2008, 15h30, em seu gabinete. 
42 Entrevista com Flávio Romero, Secretário de Educação e Cultura, no anfiteatro do Centro de Artes e Cultura 
Marinês, no dia 30 de maio de 2007. 
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FIGURA 5  -  O  MAIOR PAU DE FITAS DO MUNDO 

 

  
FIGURA 6  -   L ITERATURA DE CORDEL RODEANDO O OBELISCO 

DO CENTRO DE ARTES E CULTURA MARINÊS 

 

A cantora Marinês, natural de São Vicente Férrer, Pernambuco, mas criada e radicada 

em CG, consagrou-se como rainha do forró, com o grupo Marinês e Sua Gente. Nos anos 50, 

junto com o marido, o sanfoneiro Abdias, e o zabumbeiro Cacau, formaram a Patrulha de 

Choque de Luiz Gonzaga, músicos que tocavam antes da apresentação do célebre artista, 

funcionando como uma espécie de palhinha nos shows do Rei do Baião. Ela morreu em um 

hospital no Recife, Pernambuco, e foi sepultada no cemitério Campo Santo Parque da Paz, em 

CG, no dia 15 de maio de 2007.  

Portanto, com a morte de cantora 15 dias antes da abertura do Maior São João do 

Mundo, o prefeito renomeou o espaço que seria Centro de Artes e Cultura do Nordeste para 

Centro de Artes e Cultura Marines, concebido como um memorial da artista, com montagem 

de uma exposição com suas vestimentas e fotografias. 

Severina Medeiros, natural da Soledade, município próximo, mora há mais de três 

décadas em CG. “Revitalização”, foi a palavra que ela encontrou para definir o Centro de 

Artes e Cultura Marinês. “Há 30 anos vinha por aqui tinha um parque, muito gente passeando. 
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Tudo agora é novidade, vendo esse novo pessoal fazer um passeio por onde eu passei 30 anos 

atrás” (informação verbal).43 Ela se mostra sensibilizada ao falar do memorial de Marinês: 

“Me emocionou muito (chora) porque é da minha época. Sou fã e telespectadora de Marinês. 

Quando ela cantava a música Meu Cariri eu me identificava demais, pois também sou 

caririzeira.”  

O Centro de Artes e Cultura Marinês possui muito outros equipamentos, além do 

memorial, dedicados ao forró. Entre eles, destaca-se a pequena Casa de Reboco, medindo 10 

x 20 metros, revestida com reboco quebrado, piso de cimento liso, onde um sanfoneiro, um 

zabumbeiro e um triângulo tocam forró no chão, sem som, “para as pessoas ouvirem o som da 

sanfona, do triângulo e da zabumba, sem aparelho de som. A gente quer mostrar para o cara o 

que é o forró pé-de-serra, ouvindo o sapato no chão”, descreve Osanã, que também concebeu 

um projeto não concretizado, a construção de um galpão para abrigar artesões de diferentes 

localidades paraibanas no Centro de Artes e Cultura Marinês.  

 

Eu traria o barro de Serra Branca, o couro de Cabaceiras, o tear manual de Boqueirão, 
as bonequeiras de Esperança... Para as pessoas verem como funciona as coisas. 
Teremos um pouco de cada cidade. Como CG é esse entreposto, esse elo de ligação 
entre tudo, é muito importante pegar esse ponto.” 

 

Faz parte das edificações do conjunto a casa do matuto, a bodega, a delegacia, a 

maternidade, a casa do coronel, um roçado de milho. “Todas habitadas por atores que ficam 

lá, mostrando e falando, como se estivessem morando lá mesmo. Você visita eles lhe botam 

prá dentro da casa, dá café, conversa com você, normal como se fosse a casa deles”, explica 

Osanã.  

O Centro de Artes e Cultura Marinês se apresenta com uma curiosa ambientação, 

definida pela diferenciação dos modelos e localização das casas. Há uma casa rústica, mas 

rebocada, outra só de taipa. Representações não aleatórias, com significados específicos, 

segundo as projeções de Osanã: “O aprendizado do povo e as coisas que se preservam na 

memória e na própria tradição do Nordeste tem uma explicação prá tudo”. Seguindo essa 

lógica utilitária, a casa de tijolo batido tem um significado, época, tempo e motivação para sua 

formação conceitual. “É uma evolução entre a taipa e a alvenaria, o uso manual do tijolo 

manual. Já é um processo mais à frente, mais sofisticado, mas dentro do rudimentar, não é de 

barro direto”. Os locais desse tipo de construção, segundo Osanã, encontravam-se mais 

distantes da cidade, com difícil acesso. “O pessoal fora da zona urbana tinha mais 

                                                 
43 Entrevista com Severina Medeiros, no Centro de Artes e Cultura Marinês, no dia  24 de junho de 2007, às 
16h30.  
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dificuldades de conseguir recursos para comprar cimento e produziam o tijolo. A colagem não 

é feita com cimento, é feita com o próprio barro. É uma casa de barro normal, sendo com um 

aspecto melhor.”  

 
FIGURA 7  -  CASA DE BARRO NO CENTRO DE ARTES E CULTURA MARINÊS 

 
 

A outra de taipa já é rebocada, é um tipo de habitação mais ligada ao perímetro urbano, 

tanto que ela fica perto da estrada, possui uma ligação direta com o urbano. “Cada coisa tem 

sua época, cada coisa que você vê dentro desse espaço é uma enciclopédia de pequenas 

imagens”, explica Osanã. 

 
FIGURA 8   -  CASA DE BARRO, MAS REBOCADA 

 

As construções do Centro de Artes e Cultura Marinês não obedeceram a um modelo 

padrão relativo a materiais e formas de construção, localização e épocas. “Você não vai 

encontrar uma casa só de 1929. Não tem uma casa do século XX, XVIII ou XIX. O que 
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importa é o significado delas naquele contexto, na região. Até hoje, nas cidades do interior, 

nos sítios, nas fazendas, existe esse tipo de coisa naturalmente.” 

Toda a caracterização do lugar ficou restrita ao evento de 2007. Em 2008 o cenário era 

outro. Os equipamentos ficaram montados, mas não utilizados como havia sido planejado e, 

portanto, para os festejos juninos, precisaram de reparos. Alguns equipamentos foram 

reformados, a exemplo de uma casa de taipa que passou a servir como posto policial. O 

pedreiro Antônio Valdevino da Silva nos esclareceu: “Estamos fazendo uma reforma na 

antiga maternidade Samarica Parteira. Agora vai ser um posto policial. A próxima reforma 

será para TV Itararé. E a outra eu nem sei qual é, eu não ando por aqui.” (informação 

verbal).44 

O vereador João Dantas, idealizador do Sítio São João, denunciou a degradação do 

Parque Evaldo Cruz. Segundo ele, a vila cenográfica montada para o Maior São João do 

Mundo, teria “se transformado em uma favela urbana, e têm se tornado abrigo para 

desocupados. O local virou ponto de marginais, prostitutas e tráfico de drogas. Até criadouro 

do mosquito da dengue existe no local”. Apela para que Ministério Público interceda na 

situação “assegurando a beleza e a proteção do patrimônio público que é o parque Evaldo 

Cruz.”  

Ao reconhecer o local conforme parâmetros de gentrificação, reconhecemos a 

estruturação física do Centro de Artes e Cultura Marinês, num modelo que procura por uma 

cenografia atraente, com a revitalização de um espaço público, porém pensado apenas em 

função do Maior São João do Mundo. Ação reveladora sobre a importância do evento para a 

cidade, porém com a grave lacuna de não haver o resgate do espaço como bem coletivo da 

sociedade campinense em suas vivências cotidianas, no modelo de um não-lugar, uma 

presença fugidia para os fluxos societários locais. Um paradigma que evidencia as relações 

socioculturais das festas contemporâneas, definidas por questões da sócio-espacialidade. 

 

 

2.5  FERVILHAMENTO  E  ESTRATIFICAÇÃO  NO  PARQUE  DO  POVO 
 

A festa, o espírito participativo nos atos de celebração proporciona a (re)união e o 

(re)ligar das formas concidadãs, notória característica do Maior São João do Mundo em que 

                                                 
44 Entrevista com Antônio Valdevino da Silva, Pedreiro, no Centro de Artes e Cultura Marinês, no dia 13 de 
maio de 2008, às 16h50. 
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os públicos vivenciam experiências comuns nos atos lúdicos em diferentes expressões de 

envolvimento e alegria.  

Nesse sentido, o megaevento campinense confirma a máxima “a festa é do povo”, que 

toma para si aquilo o que há de melhor, oportunidades de celebrar a alegria e a vida, atos 

lúdicos manifestos nos mais diferentes “rituais” numa continuidade que reduz em alta 

quantificação. É justamente a população campinense, o “homem da terra” que delineia a 

identidade local e constrói sua história social festivo-junina. Num quadro que se coaduna com 

as ideias de Bakhtin (1987, p.8), relativas aos festejos para significar situações de ordem 

social conforme a cronologia temporal, representando fases históricas, períodos de crise, de 

transtorno, na vida da natureza, da sociedade e do homem. “A morte e a ressurreição, a 

alternância e a renovação, constituíram sempre os aspectos marcantes da festa.” 

Tal conformação é evidenciada principalmente no Parque do Povo, o principal e 

portentoso local de realização do Maior São João do Mundo, com 42 mil metros quadrados de 

área localizada na região central de CG. Espaço cenográfico projetado em função da base 

temática da festa, as tradições culturais do ciclo junino que, porém, com o passar dos anos, ao 

sofrer constantes adaptações, nas edições mais recentes apresenta uma babel de manifestações 

artísticas, distribuídas em diferentes cenografias e locais, divisão que acaba por determinar 

diferentes tipos de consumo, ocasionar visíveis estratificações.  

A festa, apesar de toda sua força participativa, apresenta lacunas no campo social, 

expondo quadros de inclusão, mas também de exclusão e enfrentamentos. Mas como esperar 

extrema benevolência, paz total e consenso uniforme de um evento que chega a reunir quase 

duzentas mil pessoas, segundo dados dos organizadores do evento, nas suas noites mais 

concorridas?  

A história do Maior São João do Mundo registra uma curiosa lógica espacial. Iniciada 

com sua primeira montagem, em 1983, por intermédio da decisão de Ronaldo Cunha Lima, 

prefeito na época, que construiu o Parque do Povo e nos revelou que o megaevento 

campinense, na verdade, começou na rua da Floresta, antigamente denominada João Lourenço 

Porto, local onde já se realizava o simples e tradicional São João de CG.   

O político nos falou da sua inspiração e iniciativa para criar o Maior São João do 

Mundo. “Como eu via as donas de casas, as senhoras moradoras nas ruas, colocarem um 

pavilhão, umas mesas, um conjunto musical, tendo uma extraordinária afluência de público, 

tive a ideia de, em 1983, incrementar a festa.” (informação verbal).45  

                                                 
45 Entrevista com Ronaldo Cunha Lima, em seu escritório em João Pessoa, no dia 15 de setembro de 2009. 
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Logo após a primeira edição do Maior São João do Mundo, de 1984, Ronaldo procurou 

na cidade um espaço para a construção de um parque, encontrando-o próximo ao Açude 

Novo, um espaço imenso chamado de Coqueiros de Zé Rodrigues.  

 
Eu senti que CG estava numa fase de transição econômica, eu imaginei que o São 
João poderia ser um evento que iria carrear recurso, movimentar e projetar a cidade, 
então havia justificativa para investir na obra. Fiz a obra, fiz a drenagem, já com a 
intenção de futuramente desapropriar toda a área até o açude velho. Eu queria 
emendar. Projetei também um túnel entre o parque e o açude novo. Ficou só no 
projeto porque não tive recurso para fazer.   

 

Ronaldo nos revelou que recebeu uma sugestão de um conhecido personagem 

campinense, Zé Fogueteiro, morador da Rua das Imbiras: “Dr. Ronaldo porque o senhor não 

faz aqui dos coqueiros um parque para crianças?” Contudo, tinha planos mais ambiciosos. 

 
A ideia era boa, mas eu queria ir mais além. Não queria um lugar como um parque 
comum, mas sim com estrutura para fazer o Maior São João do Mundo, com 
duração de 30 dias, período bastante estendido, sugerido por meu secretário Eraldo 
César. Consegui aprovar o projeto, apesar do veto da Secretária de Educação do 
Município, que queria uma escola, e do Secretario de Saúde que queria um hospital. 
Mas eu me fixei no meu propósito, certo de que CG precisava de uma área para 
cultura, para desenvolver principalmente a cultura regional. 
 

O político ainda observou que o Maior São João do Mundo é hoje um evento 

consolidado, mostrando-se orgulhoso pela solidificação de seu ambicioso projeto. “Não há 

como mudar, eu me sinto feliz. Quando vi o povo tomar conta do parque, feliz e animado, 

mandei fazer uma placa de concreto que dizia: “Que esse meu gesto marque o nascer de um 

tempo novo. O povo pediu um parque. Eu fiz o Parque do Povo.”46 

Não nos interessa transcrever a história do Maior São João do Mundo, caracterizada 

pelas evoluções e adaptações ocorridas no Parque do Povo, tarefa já devidamente executada 

por Lima (2001). Optamos por retratar e interpretar, no âmbito da sócio-espacialidade, as 

configurações da portentosa área nos festejos dos últimos anos, destacando, por exemplo, que 

a partir de 2006, na administração do atual prefeito Veneziano Vital do Rêgo, a disposição das 

barracas, a cenografia e a disposição espacial do local foram alteradas, de uma forma geral. 

As barracas de comida e bebidas foram uniformizadas e aumentadas em sua extensão, tendo 

sua estrutura em madeira substituída por metal. As ruas de circulação das pessoas, com as 

barracas em quase toda sua extensão, foram alargadas. 

A estrutura do Parque do Povo passou a contar com maiores cuidados inerente à 

segurança dos participantes da festa, com medidas que também alteraram seu entorno. Entre 

                                                 
46 Ronaldo Cunha Lima, além de político paraibano, também é muito conhecido pelo seu talento de poeta 
popular, especialista em criar, mesmo de improviso, versos rimados. 
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elas, o fechamento para o trânsito de veículos e pessoas de todas as ruas que dão acesso ao 

Parque do Povo, com tapumes metálicos de 2,20 metros de altura, havendo apenas cinco 

entradas, nas quais ocorrem as vistorias com detectores de metais realizadas por profissionais 

em segurança. Na próxima página reproduzimos o layout das disposições espaciais do Parque 

do Povo.  

Evidencia-se, portanto, que o Parque do Povo, com todos seus eventos e enorme fluxo 

de pessoas, das mais diferentes classes sociais, característica precípua de em megaevento 

popular, também é lugar propenso a conflitos, inclusive com atos de violência, assaltos e 

brigas, fatos isolados e não muitos comuns é bem verdade, porém com alguns registros dignos 

de nota. 

Todavia, conotamos maior relevância aos fenômenos correspondentes às sociabilidades 

do lugar, principalmente por se definirem e se caracterizarem pelas disposições, na verdade, 

divisões espaciais da extensa área festiva, em notórias manifestações de estratificação 

sociocultural, em que a grande Pirâmide se mostra como um dos exemplos mais 

significativos.  

Ronaldo Cunha Lima revelou que a concepção de uma Pirâmide no centro do Parque do 

Povo foi inspiração do arquiteto que projetou todo o lugar:    

 
Eu sugeri a ele que no meio do parque reservasse uma área para danças, sem ocupar 
toda a área. Daí ele criou a Pirâmide. No começo (primeiras edições do Maior São 
João do Mundo) o único local do Parque do Povo reservado à dança. Depois ele fez 
as ilhas (de forró)47, ao lado das barracas. Quando o projeto me veio com a Pirâmide 
eu achei arquitetonicamente bonito e de uma praticidade fabulosa porque ali passou 
a ser um salão de dança e para a realização de eventos menores. 
 

A Pirâmide se estabeleceu como o centro da festa, um concorrido e popular espaço que 

atrai centenas de casais para arrastar o pé em animados forrós nas noites mais movimentadas 

do evento, assim permanecendo ao longo dos anos. Mas passou a ter diferentes 

denominações. Já foi chamada de Forródromo (à moda do sambódromo, local para desfile das 

escolas de samba no Rio de Janeiro) e na edição da festa em 2007 foi nomeada de Templo do 

São João.   

Verificamos que nos festejos de 2007 a Pirâmide, após as apresentações das quadrilhas 

e avançando pela noite, recebia um público jovem e de baixo poder aquisitivo, vigiado por 

forte esquema de vigilância, além de contar com dois postos (espécie de mini-camarotes) da 

Polícia Militar e diversos vigilantes particulares uniformizados. Com significativa presença de 

                                                 
47 Barracas com cerca de 30 metros quadrados também utilizados para se dançar, principalmente forró, ao som 
de trios pé-de-serra.   
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vendedores ambulantes, a bebida mais comercializada no local é a calcinha de lycra, uma 

mistura vendida em garrafas pets de 2 litros com cachaça, água e o popular pó artificial para 

refrescos, sabor laranja, conhecido genericamente, mesmo se de diferentes marcas, como 

Kisuco. O preço da bebida é de R$ 5,00, custo baixíssimo, principalmente pela grande 

quantidade no conteúdo da embalagem. Uma maneira de seus consumidores curtirem os 

efeitos alcoólicos do produto gastando muito pouco. O consumo da beberagem define o forte 

aspecto popular do local.  

No setor acima e à direita da Pirâmide se situam os pavilhões,48 denominação para as 

barracas de maior tamanho que comportam bares e restaurantes, em sua maior parte filiais dos 

principais empreendimentos gastronômicos da cidade. No mesmo setor, e utilizando o mesmo 

tipo de construções, há os stands dos grandes patrocinadores do Maior São João do Mundo e 

de outras empresas de porte que utilizam o megaevento para divulgar suas marcas e realizar 

promoções de vendas, a exemplo da Natura, Havaianas, Nestlé, Bom Bril e Elma Chips.  

O setor dos pavilhões pode ser reconhecido como o local mais nobre do evento, em 

virtude das decorações e cenografias dos bares, restaurantes e stands empresariais, e da 

estrutura espacial valorizada pelas largas ruas, grande parte delas recebendo denominações 

jocosas ou de antigas vias públicas de CG: rua da Matriz, das Piabas, da Lapa, Grande, da 

Areia, do Esfola Bode, do Poente, da Matriz, dos Paus Grandes, da Pororoca e Beco do 

Besouro. Cada rua ou beco do Parque do Povo é batizada de forma a facilitar a localização e 

dar um aspecto mais familiar à comunidade campinense.  

 

  
FIGURA 9  -  ÁREA SUPERIOR DO PARQUE DO POVO COM A PIRÂMIDE AO FUNDO,  

SEM A MONTAGEM DOS PAVILHÕES 

                                                 
48 As barracas de maior área, denominadas de pavilhões, apresentam-se em três diferentes tamanhos, sendo que 
na festa de 2007 havia 25 delas com 25 metros², 29 com medidas 10 x 10 metros, e outras seis com 10 x 5 
metros.   
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FIGURA 10  -  A  PIRÂMIDE, AO FUNDO, LOTADA NA ABERTURA DA FESTA, 

 1º DE JUNHO DE 2007 

  

A área dos pavilhões é frequentada pela elite de CG e visitantes com maiores recursos 

financeiros. Fato também comprovado pela frequente cobertura das colunas sociais dos 

jornais locais e da capital João Pessoa que destacam as personalidades presentes nas noitadas 

no Parque do Povo. O Jornal da Paraíba, por exemplo, na festa de 2007 criou um caderno  

especial sobre o Maior São João do Mundo, dedicando seus mais generosos espaços ao 

colunismo social. 

Entretanto, mesmo no referido setor, a área vip do Parque do Povo, há uma escala de 

valores,  com pavilhões mais sofisticados que os demais, no que tange à decoração, móveis 

utilizados, restaurantes com aspectos mais luxuosos, até mesmo surpreendentes e exagerados 

por se tratar de estabelecimentos montados em meio à uma festa popular, na concepção de 

arquitetura efêmera, inclusive cobrando altos preços pelos seus serviços, mas com clientela 

garantida. 

Um outro setor, de características opostas, localizado à esquerda da Pirâmide e no 

trajeto que leva ao palco principal, é local das barracas que medem 3 x 6 metros, mais 

simples, populares, e em maior quantidade, totalizando, na festa de 2007, 106 unidades, 

espalhadas pelas ruas cenográficas do Parque do Povo, do Beco, do Chifre, Manichula e da 

Ponte. Em cada uma das barracas a presença de 12 mesas, onde eram servidos caldinhos e 

tira-gostos variados, produtos de menor preço.  
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FIGURA 11  -  LAYOUT DO PARQUE DO POVO EM 2007 
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O público de tais estabelecimentos é formado por jovens, estudantes e intelectuais. 

Como CG é tradicional centro universitário regional, o ex-prefeito Ronaldo Cunha Lima, ao 

inaugurar o Maior São João do Mundo no Parque do Povo teve a iniciativa de doar barracas 

aos centros acadêmicos, para que os estudantes pudessem explorá-las comercialmente. Porém, 

com o crescimento do evento, e a consequente valorização dos espaços, a atividade 

empresarial encampou toda a atividade.   

Tiago, em 2003, já aos 19 anos, procurou sua independência da família montando seu 

próprio negócio, um pequeno bar na região central da cidade, que prosperou, porém com 

sensível queda na época do Maior São João do Mundo. Por isso a opção comercial pelo 

Parque do Povo durante os 30 dias do evento. “Se você tem um ponto em CG sente como o 

movimento cai se não tiver dentro do Parque do Povo, em torno de 40% a 50%. Então aqui o 

dinheiro tá girando”, diz o negociante que conta com o auxílio de três pessoas na sua barraca 

para dar conta do grande trabalho diário. “O São João para quem vai brincar são apenas trinta 

dias, mas para quem vai trabalhar começa muito antes, na preparação, no planejamento, na 

organização da barraca, na decoração.”   

O público que frequenta o Bob Espetinhos é eclético. Contudo, segundo Tiago a maior 

parte é de jovens universitários, já clientes de seu estabelecimento fixo.   

 
Tem o adolescente, o jovem, eles vão com a família, a família fica numa barraca 
maior e eles não querem estar lá perto dos pais e saem para dá uma volta e sempre 
tem uma parada na minha barraca, porque sempre vai ter um grupinho de jovens, 
aquele bate-papo. Eu sou estudante de administração e o pessoal da Universidade 
me apóia. 
 
 

Josemar dos Santos, 38 anos, funcionário público do estado (secretário escolar) e da 

prefeitura (guia do museu do algodão), titular da barraca Cada Mergulho É Um Flash, em 

2007 completou 15 anos no Parque do Povo. Seu estabelecimento, na verdade, é composto 

por duas barracas, a sua e a da mãe, que juntas formam um pavilhão, para servir tira-gostos 

variados e comidas de milho, preferencialmente pamonha e canjica, além de todo o tipo de 

bebidas, porém apenas as marcas dos patrocinadores, alerta o barraqueiro: “Só pode servir o 

que eles determinam”. Ele também comenta sobre o imenso trabalho para manter aberta a 

barraca durante todos os dias de festa e, com propriedade, mediante sua longa experiência 

como comerciante no local, relata: “Se for esperar de turista não ganha não. Os turistas ficam 

mais na parte de cima, onde têm os pavilhões, não descem. As pessoas vêm olhar as bandas, 

se juntar com os amigos e sentar numa mesa. Quem dá lucro mesmo é o povão”. Josemar 

começa a preparar as comidas servidas em sua barraca a partir das 15h e só termina no dia 
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seguinte. Conta que gasta muito com a decoração da barraca, investe em média mil reais. 

“Geralmente a organização doa as batas, mas as toquinhas a gente compra. Compramos o 

material na feira central ou em algum estabelecimento que eles montam no Parque do Povo.”  

Entre os estabelecimentos que comercializam comidas e bebidas há também os 

quiosques (91 deles em 2007), pequenas barracas com medidas de 2,20 x 2,20 metros que 

ocupam a rua Sebastião Donato, localizada ao longo da lateral esquerda do Parque do Povo, 

via de principal acesso ao palco do Arraial Hilton Mota, o maior e mais importante do Maior 

São João do Mundo. Os quiosques não comportam nenhuma mesa e atendem as pessoas em 

pé.  

Em 2007 uma curiosidade, exemplar no sentido de comprovar os conflitos do Maior 

São João do Mundo no âmbito das transversalidades culturais. Um movimento de protesto, 

característico desse setor do Parque do Povo, em virtude de seu perfil alternativo, realizado 

por um grupo de maracatu, com o objetivo de mostrar que CG não era apenas forró, e que o 

evento deveria contemplar outros estilos, a exemplo das músicas de maracatu que entoavam, 

ao som de alfaias e chocalhos. 

Por fim, há o setor de camarotes, montados ao lado dos espaços localizados à frente do 

palco principal, onde se posiciona a massa para assistir aos shows. Os camarotes, de difentes 

tamanhos, a partir de 12 metros quadrados, são dispostos em dois andares, havendo, assim, 

aqueles da parte térrea e os do pavimento superior. Todos eles ocupados, em grande parte, 

pelas empresas patrocinadoras da festa. O da Prefeitura, de grande tamanho, é local de 

permanência das celebridades, políticos e artistas de projeção nacional que visitam o Maior 

São João do Mundo, oficialmente convidados pelo executivo municipal.  
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FIGURA 12   -  CAMAROTES DO PARQUE DO POVO,  

NO DIA 1º DE JUNHO DE 2007 

 
  

Os camarotes são colocados em sistema de terceirização. Desde 2005 sob a 

responsabilidade da Liffe, empresa que, de acordo com parceria oficializada com a PMCG, 

monta uma estrutura com cerca de 40 camarotes. João Mário, diretor-proprietário da Liffe, 

revelou, durante os festejos de 2007, que a partir daquela edição do evento, os camarotes 

passaram a ter estrutura de metal. A decisão de não mais se utilizar madeira provocou críticas 

nos segmentos mais conservadores do Maior São João do Mundo que insistem no aspecto 

mais rústico e original. Porém, João Mário defende a mudança, por ser “ecologicamente 

correta.” 49   

 O grande palco principal do Parque do Povo, também denominado de Hilton Motta, 

mede 20 metros de boca de cena, 14 de fundo e 10 de altura. Sua estrutura reserva espaço para 

dois telões nas laterais com medidas de 10 x 5 metros. Atrás, uma grande tenda medindo 40 x 

50 metros comporta cinco camarins.  

À frente do palco o enorme espaço destinado à presença do público espectador dos 

shows que em determinados momentos é um espetáculo à parte. Do lado esquerdo, a 

pronunciada concentração de ambulantes vendendo espetinhos, queijos assados, águas, 

refrigerantes, cervejas e outras bebidas alcoólicas, além de guloseimas. Logo à frente do palco 

principal, num corredor paralelo à boca de cena, com cerca de dois metros de largura, há uma 

área separada do público, por meio de uma grade de ferro com altura de 1,40 metros, 

                                                 
49 Entrevistas com João Mário, diretor da Liffe, em seu escritório no Parque do Povo, no dia 16 de maio de 2007, 
às 17h. 
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conhecida como chiqueirinho, local reservado a convidados especiais, entre eles, amigos e 

familiares dos artistas, produtores do espetáculo, repórteres etc.  

Ilhas de forró – O Parque do Povo também comporta três originais ilhas de forró (Zé 

Lagoa, Zé Bezerra e Seu Vavá), tendas com características de palhoças rurais destinadas  

ininterruptamente às danças, especialmente o forró pé-de-serra, aos sons dos trios de forró, 

compostos de tocador de sanfona, zabumba (tambor) e triângulo. A Ilha Zé Lagoa conta com 

uma área de 10 x 12 metros, as demais 8 x 12. Durante as 31 noites de festas de 2007, 

passaram por essas ilhas 90 trios de forró, reunindo uma imensa quantidade de casais 

dispostos a dançar sem parar.  

Rua da imprensa - Ladeada por stands confeccionados em madeira com pintura 

cenográfica retratando motivos da cultura popular nordestina, destinados a servir como salas 

de impressa. Ocupados, então, por diferentes veículos de comunicação da Paraíba. No local se 

instalam estúdios de rádio e TV que transmitem programação ao vivo e redações de portais da 

internet, além dos serviços de assessoria de imprensa que atendem jornalistas da grande mídia 

nacional e demais interessados em informações sobre o Maior São João do Mundo.   

Casa de Sivuca - A festa de 2007 prestou uma significativa homenagem ao sanfoneiro 

Severino Dias de Oliveira, o célebre músico e compositor paraibano Sivuca, falecido no dia 

14 de dezembro de 2006, aos 76 anos. A referida montagem cenográfica se caracterizou como 

uma cópia fiel da casa onde o artista nasceu, Itabaiana, PB, além de contar também com 

exposição de fotos e uma imensa escultura do artista que alcançou fama internacional. Entre 

as homenagens também foi montada uma feira de mangaio50 na parte inferior do Parque do 

Povo e outros setores “A ideia é fazer a feira de mangaio acompanhar a estrutura de palco e 

camarotes do Parque do Povo”, disse Osanã. 

O Maior São João do Mundo no Parque do Povo ainda se caracteriza por distribuir em 

seus diferentes espaços geográficos montagens cenográficas representando motivos juninos, 

com destaque para uma fogueira artificial gigante, com 20 metros de altura com iluminação 

especial que imita o fogo e reproduz, de forma mecânica, sons de labaredas consumido 

madeira, como também réplicas de importantes prédios da cidade, a exemplo da que reproduz 

a Catedral de Nossa Senhora da Conceição, a primeira igreja de Campina e atual catedral da 

Cidade, com 18 metros de altura. 

                                                 
50 Tal feira de mangaio, denominação da tradicional feira livre realizada regularmente nas pequenas cidades do 
Nordeste Brasileiro, com a venda dos mais diversos produtos de uso doméstico e laboral, inclusive alimentos e 
quinquilharias, fez parte da cenografia em homenagem a Sivuca por ser o título de uma das composições mais 
famosas do artista.  
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Entretanto, a réplica de maior tamanho e mais atraente é a que representa a área central 

da Vila Nova da Rainha, povoado do século 19 que deu origem à CG, montada na parte 

superior do Parque do Povo. Trata-se de uma cenografia com 15 pequenas casas, uma igreja e 

um coreto, bastante semelhante às construções originais, montagens destinadas à exposição e 

venda de artesanato.  

Cléa Cordeiro, ex-secretária do Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal, 

relatou que a criação cenográfica da Vila Nova da Rainha foi pensada de forma a reunir uma 

representação histórico-cultural da cidade com a dinamização do artesanato regional:  

 
Nós criamos a Vila, uma vilinha com artesãos da melhor qualidade, onde esse pessoal 
era todo treinado, então era uma vila que parecia mais um oásis naquele mar de 
barulho, de festa, de música, um lugar para representar a rusticidade e início de 
Campina, inclusive a própria iluminação era envelhecida para dar a ideia de vila, a 
igreja tinha velas, as pessoas chegavam e rezavam. (informação verbal).51 

 

A festa no Parque do Povo se estrutura segundo as concepções da arquitetura efêmera, 

na qual o espaço recebe uma montagem física e cenográfica por tempo determinado, como 

produto de ações derivadas de intervenções artísticas diversificadas, ou mesmo do 

conhecimento interdisciplinar, a exemplo da concorrência da pintura, escultura, música, 

desenho, arquitetura, teatro, publicidade, e moda, entre outras. Atividades indispensáveis para 

as festas populares, ainda mais empregadas nos formatos de megaeventos, locais propícios 

para que as técnicas, expressões artísticas, composição estética, produtos artesanais e 

desenhos cenográficos apresentem aspectos mais a compartilhar do que a segregar.   

As novas estéticas da arquitetura efêmera podem ser reconhecidas no âmbito das artes 

que absorveram a efemeridade das informações através do conceito de arte pop, transgredindo 

regras formais e compositivas, ignorando hierarquias e exaltando o mundo não-erudito do 

consumo imediato.   

A assimilação simultânea da realidade leva as pessoas a buscarem uma estética cada 
vez mais plena de estímulos. Não nos satisfazemos mais com um mundo estático e 
decomponível. A geometria, a simetria, a harmonia compositiva, os contrastes de luz 
e sombra, de cheios e vazios, a hierarquia formal e a plástica de adições e subtrações 
de massa tornaram-se estanques e insuficientes. (RIBEIRO; SPITZ, 2004).52  
 

A arquitetura efêmera presente principalmente em eventos públicos urbanos proporciona 

ambiente renovado, ao promover e supervalorizar o clima festivo das cidades onde se 

realizam as celebrações. Ao impactar, no ponto de vista de caracterização e promoção festiva, 

                                                 
51 Entrevista com Cléa Cordeiro, em sua residência, no dia 14 de maio de 2009, às 19h. 
52 RIBEIRO, Fabíola Macedo; SPITZ, Rejane. Design e espaço na Era da Informação ou o ciberespaço 
absorvido pela arquitetura.  Disponível em: <http://xxfabixx.sites.uol.com.br/textos/texto5.htm>. Acesso em: 
21 ago. 2009. 
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não compromete o natural desenvolvimento urbanístico das cidades, necessário para atender 

às demandas cotidianas, por ter prazos limitados de permanência, com remoção nos finais dos 

eventos, devolvendo ao lugar suas composições originais, garantindo a volta da comunidade à 

vida normal. 

Mota (2007)53 observa sobre as vantagens ecológicas e econômicas das arquiteturas 

efêmeras, ao explicar que seus projetos passam por constantes revisões, adaptações e 

aperfeiçoamentos, empregando mecanismos e tecnologia móveis e desmontáveis com alto 

grau de reaproveitamento de materiais e otimização de recursos, medidas ideais para a 

diminuição de custos sem provocar impacto ambiental.   

No Parque do Povo, especialmente, o conceito de arquitetura efêmera permite 

potencializar as constantes mudanças no layout do Maior São João do Mundo em cada nova 

edição, em virtude da política de continuamente atender ao caráter grandioso da festa, 

procurando torná-la maior a cada ano, com ações de reestruturação dos espaços de modo a 

sempre colocar mais gente dentro do Parque do Povo. Por outro lado, o lugar, apesar de sua 

marcante efemeridade, mantém sua eficácia simbólica durante todo o ano. Não importa para 

os campinenses que pouca coisa ali aconteça fora do ciclo junino, na lógica de que a 

magnitude do megaevento merece a reserva de seu enorme espaço, em uma das áreas mais 

valorizadas do município. Além disso, a presença inócua do grande espaço, ao lado da 

pulsante vida cotidiana de CG, de seu centro comercial, nada atrapalha. A cidade, devido à 

sua capacidade de adaptação relativa aos meios de produção econômica, com destaque para 

seu parque tecnológico e industrial, vê seu cotidiano transcorrer independentemente da 

ociosidade do Parque do Povo durante quase todo o ano. 

                                                 
53 MOTA, Fernanda. A inconstância dos bens do mundo. Disponível em: <www.arquiteturaefemera.com.br>. 
Acesso em: 7 jul. 2008, às 14h. 
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3  POLÍTICAS  DA  FESTA 

 
 

 A antropóloga norte-americana Linda Lewin (1993), “brasilianista”, segundo a 

denominação imputada a estrangeiros que se dedicam a estudar temas de nosso país, realizou 

um substancial trabalho sobre o sistema político paraibano derivado das relações de 

parentesco. Analisou a máquina eleitoral que Epitácio Pessoa, o único paraibano a chegar à 

presidência da República, no mandato de 1919 a 1922, e seus seguidores controlaram no 

período entre 1912 e 19301, como um modelo histórico exemplar dos processos oligárquicos 

que perduram no Brasil desde os tempos do Império. 

   

A oligarquia Neiva-Pessoa, da Paraíba, usufruiu da distinção dúbia de ter sido, 
segundo um senador oposicionista, a primeira oligarquia fundada no Brasil. Por 
mais exagerada que tal acusação possa ser, a oligarquia paraibana mostrou-se 
certamente uma das de maior capacidade de adaptação na história da República 
Velha, pois sobreviveu, com a mesma liderança, mais do que a maioria das outras. 
(LEWIN, 1993, p. 7).  
 

O próprio chefe oligárquico Epitácio Pessoa definiu a ética político-partidária da época, 

em carta enviada a um de seus correligionários, João Tavares, datada de 29 de fevereiro de 

1904, cujo texto dizia:   

 
No miserando regime político em que vivemos estão abolidos de fato os meios 
normais de revezarem-se os partidos no poder. (...) Nestas condições, pretender a 
oposição alcançar o poder pelo processo ordinário e legal das urnas, é pretender uma  

utopia. Resta, pois unicamente, o recurso da aproximação, do acordo, da fusão com 
os elementos governistas, dadas certas condições, aproveitadas com habilidade 
certas circunstâncias e respeitados em todo caso os melindres pessoais e políticos do 
partido.  

 

As afirmações do “Grande Epitácio Pessoa”, de acordo com seu reconhecimento no 

imaginário histórico paraibano, não se perderam ao longo do tempo. Escritas há mais de um 

                                                 
1 Para alguns historiadores, a oligarquia “epitacista” teve seu início em 1915, o ano em que conseguiu eleger um 
membro originário do próprio grupo. O que justifica a versão de ter iniciado em 1912 é o fato do governador que 
administrou o Estado entre 1911 e 1915, João Machado, com raízes na oligarquia alfredista / walfredista ter 
passado para o grupo de Epitácio Pessoa no decorrer de seu mandato.      



105 
 

 

século são emblemáticas para apontar o círculo vicioso no modo de se fazer política na 

Paraíba, que perdura até o presente: a busca do poder sem matiz ideológica democrática em 

favor do povo, ao contrário, para atender interesses particulares. Prática caracterizada por 

formações de grupos, grande parte familiaristas, que acabam por dominar a política municipal 

e, no caso de cidades estruturadas como pólos geográficos interioranos, também a política 

regional.  

O sistema provoca a presença de grupos antagônicos na disputa pelo poder local e 

regional, a exemplo do que acontece em CG, de forma bastante pronunciada, em virtude da 

importância da cidade como a maior do interior do estado da Paraíba. Logo, os fatos da 

política campinense acabam cumprindo um papel de representação icônica da política 

paraibana, potencializado pelo fato de na história recente as disputas para o executivo 

municipal serem mais acirradas do que na Capital João Pessoa. 

O grupo Cunha Lima dominou a política local por 22 anos2, a partir da eleição de 

Ronaldo Cunha Lima para prefeito, em 1982, com início do mandato em janeiro de 1983, ano 

em que criou o Maior São João do Mundo.  

O poder municipal mudaria de mãos apenas com as eleições de 2004, quando o 

candidato dos Cunha Lima, o deputado estadual Rômulo Gouveia (PSDB), foi derrotado, em 

segundo turno, por estreitíssima margem de votos3, por um novo grupo opositor, que 

conseguiu eleger seu candidato Veneziano Vital do Rêgo4 (PMDB), apoiado pelo maior 

inimigo político dos Cunha Lima, no âmbito estadual, o atual governador José Maranhão 

(PMDB), na época, senador. 

                                                 
2 O grupo elegeu os seguintes prefeitos no período: Ronaldo Cunha Lima (1983 - 1988), Cássio Cunha Lima 
(1989 - 1992), Félix Araújo Filho (1993 - 1996), Cássio Cunha Lima (1997 - 2000 / 2001 - 2002), Cozete 
Barbosa (2002 - 2004).    
3 Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto conseguiu 50,19% dos votos, contra 49,81 % de Rômulo Gouveia. A 
vitória foi conseguida por apenas 791 votos de vantagem de um total de 242 145. 
4 Se o grupo Cunha Lima representa o mais forte grupo político familiar da história política de CG, com um 
domínio de 22 anos, Veneziano Vital do Rêgo é um lídimo representante de outro grupo, também com 
significativa presença histórica no município e no Estado. É neto do ex-governador Pedro Gondim (mandato de 
1961 a 1966) e sobrinho neto do ex-governador Argemiro de Figueiredo (mandato de 1935 a 1940, em 
nomeação da ditadura Vargas), e filho do conhecido jurista Antonio Vital do Rêgo, falecido no dia 2 de fevereiro 
de 2010, personagem com antiga e contínua presença na vida política da Paraíba, como titular de diversas 
secretarias estaduais em diferentes governos, além de ex-deputado federal. Chegou a concorrer ao cargo de 
prefeito de Campinha Grande em 1982, perdendo para Ronaldo Cunha Lima que alcançou seu primeiro mandato 
como chefe do executivo municipal. Veneziano se elegeu vereador em CG, pela primeira vez, em 1996, 
conseguindo a reeleição em 2000. Sua reconhecida atuação parlamentar o levou, em 2002, a deputado estadual, 
com o diferencial de alcançar uma cadeira no legislativo paraibano sem grandes investimentos financeiros em 
sua campanha, coisa difícil de se conseguir na política municipal e estadual. Em 2004 comprovaria sua força 
política ao derrotar, após 22 anos, o poderoso grupo Cunha Lima, feito repetido em 2008. Conta com o apoio 
incondicional de seu irmão mais velho Vital do Rêgo Filho, também ex-vereador de CG e ex-deputado estadual, 
atualmente deputado federal (mandato 2007-2010).  
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No primeiro turno do pleito de 2004, Rômulo ficara na frente com 45% dos votos, 

enquanto Veneziano atingia 42%. Para a reviravolta do segundo turno foi decisivo o apoio da 

candidata Cozete Barbosa (PT), ex-aliada dos Cunha Lima, 5 que alcançou 9,58% dos votos 

no primeiro turno.  

Nas eleições municipais de 2008 a disputa se repetiu, com Rômulo Gouveia, agora com 

um mandato de deputado federal, e Veneziano tentando a reeleição, num pleito marcado por 

fortes antagonismos entre os grupos rivais, que estabeleceram em CG um clima de guerra, 

segundo o repetido discurso da mídia política estadual. A exemplo da manchete “Festa em 

clima de guerra”, publicada no Jornal da Paraíba, edição de 26 de outubro de 2008, data do 

segundo turno do pleito municipal, cujo texto da chamada da reportagem dizia o seguinte:   

 
Depois de uma campanha tumultuada, os eleitores de Campina Grande vão escolher 
hoje o novo prefeito do município, entre Veneziano Vital do Rêgo, que tenta a 
reeleição, e o deputado Rômulo Gouveia. Um forte esquema de segurança foi 
montado para tentar manter a tranquilidade na cidade, que vive em clima de guerra. 
O TRE-PB promete rigor na punição de quem for flagrado cometendo crime 
eleitoral. 6 

 

Por sua vez, o jornal Correio da Paraíba, na sua edição do mesmo dia, destacou o grande 

esquema montado pelo TRE para garantir um pleito legítimo, conforme sua manchete: “Com 

PF, PRF, PM e Exército, CG tem a votação mais vigiada da Paraíba”, complementado pelo 

texto: “TRE mobiliza instituições por eleições limpas.”7  

 Apenas três cidades do Nordeste tiveram segundo turno nas referidas eleições 

municipais de 2008: as capitais Salvador e São Luis, além de uma única localidade 

interiorana, CG. Por isso, o interesse de toda a Paraíba pelo pleito, sobrestado pela intensa 

rivalidade entre os grupos envolvidos, a equilibrada disputa e o quadro de intensas 

animosidades, que levou o TRE a se transferir para a cidade.    

 
O presidente do TRE, desembargador Nilo Ramalho, disse ontem que os candidatos 
a prefeito de Campina Grande e os partidos serão responsabilizados pelos eventuais 
atos praticados pelos militantes que provoquem a desordem pública no segundo 
turno das eleições. Por conta do acirramento protagonizado pelos prefeitáveis e 
correligionários, a cidade vive um clima de ‘guerra’ que lembra o Velho Oeste 

                                                 
5 Causou surpresa o casuísmo relativo ao apoio do PT de CG ao candidato a prefeito Cássio Cunha Lima 
(PSDB), lançando como vice-prefeita Cozete Barbosa, que assumiu a titularidade da administração municipal 
devido à renúncia de Cássio que concorreria às eleições para o executivo estadual de 2002, sagrando-se 
governador, com mandado de 2003 a 2006. Assim, Cozete assumiu a prefeitura campinense entre 2002 e 2004 e 
concorreu à reeleição para o mandato 2005 - 2006. Porém, derrotada no primeiro turno, optou por mudar de lado 
e apoiar Veneziano Vital do Rêgo.   
6 Festa em clima de guerra. Jornal da Paraíba. João Pessoa. Primeira página. 26 de outubro de 2008. 
7 Com PF, PRF, PM e Exército, CG tem a votação mais vigiada da Paraíba. Correio da Paraíba. João Pessoa. 
Primeira página. 26 de outubro de 2008. 
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americano, assinalou Ramalho. A declaração foi feita ontem durante entrevista à 
Rede Paraíba Sat de Rádio.8 

 

Por outro lado, comentaristas políticos paraibanos como Walter Santos e Giovane 

Meireles, ao analisar, a votação campinense, observaram que “o que estava se decidindo era o 

governador de 2010”. O chefe do executivo municipal campinense tem influência decisiva nas 

eleições estaduais, pelo seu poder de direcionar os votos da população local e regional, além 

de aglutinar o fundamental apoio da maior parte dos prefeitos interioranos. Prova disso é o 

fato de Ronaldo Cunha Lima se eleger governador do Estado, em 1990, para o mandato de 

1991 a 1994, após passar pela PMCG. Assim como seu filho Cássio Cunha Lima que realizou 

o mesmo trajeto, ao ser prefeito do município entre 1997 a 2000, reelegendo-se para o 

segundo mandato de 2001 a 2004, deixando o cargo em 2002 para se candidatar ao governo 

da Paraíba. Ao vencer as eleições estaduais de 2002 e 2006 governou a Paraíba entre 2003 e 

início de 2009.9     

As eleições municipais campinenses de 2008 tiveram grande relevância por também 

representar uma prévia das eleições para o governo estadual de 2010, um pré-confronto entre 

os dois grupos rivais do Estado. O de Rômulo Gouveia, liderado pelo PSDB, sob o comando 

do então governador Cássio Cunha Lima, contra o de Veneziano, capitaneado pelo PMDB, 

com chefia de José Maranhão, na época senador, hoje governador do Estado, desde fevereiro 

de 2009, ao assumir o cargo devido à cassação de seu adversário. 

O pleito municipal de CG, portanto, transcorreu ainda durante o governo de Cássio que 

pediu licença do cargo, durante um mês, para ficar na cidade trabalhando em favor de seu 

aliado, empregando todo seu superlativo prestígio pessoal no município.10 Mas foi novamente 

derrotado, assim como ocorrera quatro anos antes. Desta vez com uma margem de votos 

maior, mas ainda diminuta em termos proporcionais.11 

                                                 
8  TRE aprova transferência da Corte no domingo para Campina Grande. Jornal da Paraíba. João Pessoa. 
Caderno Política, p. 3, 24 de outubro de 2008.   
9 Ao vencer o pleito de 2006 para o executivo estadual Cássio Cunha Lima deveria governar, em segundo 
mandato consecutivo, de 2007 a 2010, porém perdeu o cargo em fevereiro de 2009, em virtude de sua cassação 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que, depois de dois anos de um exaustivo processo, confirmou a decisão 
do TRE-PB: o afastamento do governador, em maio de 2007, ao julgar procedente a ação movida pelo PCB 
(Partido Comunista Brasileiro) regional que requereu a perda do mandato do Cássio por este distribuir, através 
de um organismo da administração estadual, a FAC (Fundo de Ação Comunitária), cerca de 35 mil cheques de 
diferentes valores entre 150 e 50 mil reais, durante sua campanha à reeleição, no mês de julho de 2006.       
10 É inegável o enorme prestígio do clã Cunha Lima em CG, havendo quem dissesse que caso fosse Cássio o 
candidato, ou mesmo o patriarca Ronaldo, seu grupo político jamais teria perdido. Os votos para Rômulo 
Gouveia, em ambas as eleições de 2004 e 2008, são creditados à força dos Cunha Lima. E entre a sociedade 
paraibana, na linguagem popular, correm os depoimentos que reconhecem Rômulo como uma “cria” política dos 
Cunha Lima, para tentar garantir a continuidade do domínio do clã.   
11 Veneziano Vital do Rêgo obteve 116 222 dos votos, um coeficiente de 51,22 %, enquanto Rômulo alcançou 
109 343, correspondendo a 48,18 %.   
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Os interesses e disputas nas referidas eleições são exemplares para se entender o quadro 

sociopolítico local destacado pela formação de grupos que lutam pelo poder municipal e 

naturalmente se projeta de modo a influenciar na política estadual. Processo que envolve 

quase toda a sociedade campinense, de perfil notadamente participativo, inclusive no plano 

político. 

A cidade, que desde o lançamento de Veneziano Vital do Rêgo como forte oponente do 

grupo Cunha Lima vive permanentemente dividida entre os dois grupos, viu, durante as 

campanhas eleitorais de 2004 e 2008, os antagonismos partidários se recrudescerem, entre os 

candidatos, respectivos ativistas e simpatizantes mais afoitos. 

Durante as campanhas das eleições de 2008, para o primeiro e segundo turnos, 

Veneziano foi acusado pelos seus adversários de utilizar verbas destinadas à saúde do 

município em benefício de sua candidatura, o qual revidou, num debate radiofônico, 

transmitido em rede estadual, no dia 21 de outubro de 2008. Na ocasião, Veneziano, afirmou 

que seria seu oponente, Rômulo Gouveia, o verdadeiro usuário de práticas ilícitas, chegando, 

no exercício do cargo de deputado estadual e da presidência da Assembléia Legislativa da 

Paraíba (período 2003 a 2006), a distribuir cheques do referido parlamento a título de auxílio-

doença, quando na verdade seriam benesses em troco de apoio eleitoral. 

 
FIGURA 13  -  AS CORES DAS CASAS VIZINHAS DEMARCAM O PARTIDO.   

 A DA ESQUERDA,UTILIZA O VERDE LIMÃO DOS CUNHA L IMA.  A DA DIREITA,  O LARANJA DE VENEZIANO 

 
 

A troca de acusações levou os dois candidatos a marcarem um “duelo de cheques” como 

provas das respectivas denúncias, a ser realizado após o debate, num local neutro, na ACI. 

Encontro que se consumou na frente do prédio, com trocas de insultos e empurrões entre os 

partidários antagônicos, um enfrentamento que somente não se efetivou, segundo notícias da 

mídia, por causa da intervenção das forças policiais.   
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O duelo para medir a força das suas acusações que os candidatos têm trocado, por 
pouco não terminou em um confronto generalizado entre os centenas de militantes 
que ocuparam toda a frente do prédio, das l5h30 às 19h. O desafio foi para que os 
dois se encontrassem dentro da ACI, mas como a entidade não havia sido 
comunicada antecipadamente, não aceitou o pedido. (...) Encerrado o debate na 
Campina FM, Veneziano dirigiu-se à ACI, onde, passados alguns minutos sem a 
presença de Rômulo, se retirou, voltando logo em seguida, com a chegada do 
tucano. Nesse momento começou um empurra-empurra, e alguns militantes tentaram 
se agredir, sendo necessária a intervenção da Polícia Militar, sob o comando do 
major Lívio Sérgio. Os dois oponentes ficaram cara a cara e trocaram algumas 
palavras, onde o prefeito não aceitou a proposta de Rômulo de adiar o desafio por 
conta do clima de animosidade entre os presentes.12 

 

O “duelo de cheques” certamente entrará para o folclore político da Paraíba. Em 

particular na parte final do confronto em que ambos os grupos adversários, depois de muitas 

discussões que se prolongaram por cerca de quatro horas, sob pressão das forças de 

segurança, aceitaram se retirar, porém um relutando em sair antes do outro, para não dar o 

sentido de uma possível rendição. O presidente do TRE, Nilo Ramalho, assim se pronunciou 

sobre o episódio: “Vejamos o exemplo de São Paulo, uma cidade muito maior que CG, com 

eleitorado muito maior, mas sem registro dos incidentes ocorridos na Rainha da Borborema 

[...] em CG parece que houve pouca evolução em relação à política de 1930.”13 

 

 

3.1  GRUPISMO  POLÍTICO  E  AS  DISPUTAS  PELO  MAIOR  SÃO  JOÃO  DO  

MUNDO 
 

Há uma forte estrutura partidária no município e o correspondente envolvimento 

político da sociedade local ao conceito de “grupismo”, explicado por Maffesoli (1998, p. 23), 

relativos às configurações dos pequenos grupos produtivos presentes em empresas japonesas, 

ao trazer para o ambiente de trabalho a filosofia de base comunitária. O ideário das pessoas 

caminharem lado a lado em busca de mesmos objetivos e interesses comuns, com o 

aperfeiçoamento do desempenho tecnológico ou econômico. Tal conceito pode ser aplicado 

ao campo sociopolítico, em particular às especificidades de CG que, apesar de seu destacado 

avanço econômico e tecnológico em comparação com outras localidades do interior 

nordestino, ainda demonstra características de união comunitária, mesmos nos atuais tempos 

                                                 
12 Duelo entre Rômulo e Veneziano acaba em tumulto em frente à ACI. Jornal da Paraíba. João Pessoa. 
Caderno de Política, p. 3. 22 de outubro. 2008.   
13 Nilo Ramalho diz estar preocupado. Correio da Paraíba. João de Pessoa. Caderno A 2, p. 1. 24 de outubro de 
2008. 
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de individualismos, nos quais o espírito participativo parece ter perdido seu valor. Maffesoli 

(1998, p. 23) comenta: 

 
Podemos nos interrogar sobre a comunidade, sobre a nostalgia que lhe serve de 
fundamento, ou sobre as utilizações políticas que dela foram feitas. De minha parte, 
repito, trata-se de uma “forma” no sentido que dei a esse termo, que ela tenha 
existido ou não, tanto faz. Basta que essa ideia, como um pano de fundo, permita 
ressaltar tal ou qual realização social, que pode ser imperfeita, até mesmo pontual, 
mais que nem por isso deixa de exprimir a cristalização particular de sentimentos 
comuns.   

 

Na sociedade campinense há o etos14 regional delineado pela subjetividade 

compartilhada pelo grupo que forma a dimensão comunitária, característica particularmente 

flagrante nas cidades onde há “grupos de parentesco” ou nas “associações confessionais” 

(MAFFESOLI, 1998, p. 86). O processo se caracteriza em diferentes formas de motivações 

comuns: as ações utilitárias do cotidiano, as preferências estéticas15, as trocas culturais ou o 

interesse político partidário, que substancializa a questão do “grupismo”, no qual os 

indivíduos, mesmo livres e independentes, são impelidos a se situarem em relações 

igualitárias, uns como tributários dos outros, na condição sócio-antropológica em que todos 

formam um continuum intangível. No esforço particular com que cada um procura ter seu 

valor, só alcançado pelo reconhecimento de participação coletiva, já que, segundo Mafessoli 

(1998, p. 95), “só temos valor pelo fato de pertencermos a um grupo.” 

A configuração de “grupismo” político em CG, com significativa influência e 

envolvimento do meio social, é antiga e forte, um modelo que, segundo o perfil atual, não dá 

mostras que algum dia possa acabar. Rômulo Gouveia, mesmo derrotado nas eleições de 

2008, como deputado federal, com a maior parte dos votos para o cargo conseguidos no 

próprio município, continua com representatividade política na região. Junto à figura 

exponencial de Cássio Cunha Lima que, apesar da cassação de seu cargo de governador em 

fevereiro de 2009, é candidato ao Senado Federal nas próximas eleições de outubro de 2010. 

Com o objetivo de não permitir a reeleição do atual governador que assumiu seu posto na 

chefia do executivo estadual, seu arquiinimigo José Maranhão, deverá dar uma guinada na sua 

trajetória partidária e apoiar o atual prefeito de João Pessoa Ricardo Coutinho (PSB), 

candidato com expressiva força na capital, mas sem redutos interioranos.  

                                                 
14 Do vocábulo grego ethos, significando o conjunto de valores éticos e hábitos de um determinado grupo 
humano. Para a Sociologia é a definição da base sociocultural de uma sociedade, conforme suas características 
que a diferenciam de outros grupos, compondo, assim, sua identidade social.     
15 Estética no sentido filosófico, como conhecimento sensível, a sensibilidade e emotividade das pessoas no 
sentido de perceber e avaliar alguma coisa conforme suas percepções cognitivas.   
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Entretanto, ao apoiar Ricardo, Cássio volta as costas para o atual senador Cícero Lucena 

(PSDB), que também é candidato a governador, antigo e fiel companheiro da família Cunha 

Lima, mas, como ex-prefeito de João Pessoa (mandado de 1996-2000 e 2001-2004), é 

adversário ferrenho de Ricardo Coutinho, acusado por este de sérios atos de improbidade 

enquanto à frente da administração municipal.16 

Analistas locais apontam para o fato de que Ricardo na capital é imbatível, porém sem 

influência no interior, a qual conseguiria automaticamente ao contar com o apoio do grupo 

liderado por Cunha Lima. Particularmente em CG, município que pode ser decisivo para a 

vitória no pleito, onde Maranhão poderá contar com os votos do prefeito aliado Veneziano 

Vital do Rêgo. Certamente a cidade se dividirá mais uma vez, sabendo-se com antecedência 

que praticamente metade dos votos será dos Cunha Lima, definindo que familiarismos, 

grupismos ou partidos políticos no município formam uma coisa só. 

Dentro desse contexto político brota o Maior São João do Mundo, derivado de uma 

considerável força popular que foi percebida e aproveitada pela classe política local já a partir 

de meados da década de 70, época em que a Prefeitura começou a institucionalizar o evento. 

Essa política tomou maiores proporções com as iniciativas do prefeito Ronaldo da Cunha 

Lima que, ao assumir o executivo campinense, em 1983, começou a implantar, no plano 

simbólico e em ações práticas, projetos para transformar a festa de São João da cidade numa 

festa de grandes proporções.   

Ao perceber a potencialidade da celebração para crescer em termos de espetáculo 

atrativo e de estratégia política eleitoral, Ronaldo, em seu discurso de abertura dos festejos de 

1983, fazendo valer seu reconhecido talento poético, prometia em tom profético: “Vendo 

assim minha gente / Feliz e toda contente / Nasce um desejo profundo... / Hei de fazer em 

Campina o maior São João do mundo” (apud LIMA, 2001, p. 41). 

 Independentemente das partes sinuosas de sua trajetória política, Ronaldo Cunha Lima 

é quase um mito para significativa parcela da população campinense, perfil positivo em muito 

decorrente do papel de mentor e criador do Maior São João do Mundo, de modo que a 

simbologia de grandiosidade do evento acaba se confundindo com a imagem do 

político.  

                                                 
16 Entre as denúncias mais sérias que pesam sobre Cícero Lucena, todas elas apontadas abertamente por Ricardo 
Coutinho, encontra-se a relativa à Operação Confraria. Ação desencadeada pela Polícia Federal que desmantelou 
a quadrilha acusada de fraudar licitações na Prefeitura de João Pessoa, chefiada por Cícero Lucena, atual senador 
pela Paraíba, ex-prefeito da Capital e ex-ministro da Secretaria de Políticas Regionais no Governo de Fernando 
Henrique Cardoso. Desde 2005 o processo se arrasta correndo na forma de “Segredo de Justiça.” 
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 Contudo, Veneziano ao tomar posse para seu primeiro mandato, em janeiro de 2005, 

começou a trabalhar para dar suas próprias cores ao evento, com o propósito de fazer com que 

as nuances Cunha Lima fossem esquecidas. Já na primeira edição da festa sob o seu comando 

impediu que o Sítio São João, criação do pesquisador da cultura popular nordestina e vereador 

do grupo Cunha Lima, João Dantas, permanecesse no Parque do Povo, como tradicionalmente 

era feito.  

Cássio Cunha Lima, como governador, reagiu à afronta. Fez com que o governo do 

Estado se fizesse presente. Montou o Sítio São João numa estrutura maior e com mais 

atrativos do que comumente continha na montagem do Parque do Povo, num terreno 

particular alugado bem próximo. O governador também se aproveitou de críticas relativas ao 

formato pasteurizado do Parque do Povo, para dotar o Sítio São João de uma aura de 

autenticidade da festa conforme as raízes da cultura junino-nordestina, inclusive ao levar para 

CG o Salão de Artesanato Paraibano. 

Porém, em 2007, Veneziano contra-atacou, ao duplicar ainda mais a ampla área da 

festa, expandindo-a para as áreas do Açude Novo. Com tal resposta, Veneziano conseguiu 

projetar uma capacidade de tornar o evento ainda maior, além de “reavivar” um espaço festivo 

que nunca fora aproveitado, preterido, talvez, por homenagear o ex-prefeito Enivaldo Ribeiro. 

Ao recuperar a memória deste antigo político, Veneziano indiretamente confrontou os 

adversários. 

A continuidade do Sítio São João, como um equipamento de oposição ao Parque do 

Povo, revela a vitalidade de dois grupos políticos antagônicos e conflitantes, em declarados 

embates, tendo como objeto de disputa o Maior São João do Mundo, objeto de desejo por sua 

posse significar uma invejável vitrine eleitoral para a conquista do poder campinense, com 

reflexos no âmbito regional e estadual. Efetiva-se, assim, num plano das disputas, de jogo 

político lances menos sutis entre os adversários, a exemplo do debate às vésperas do segundo 

turno das eleições 2008, realizado no dia 22 de outubro, entre os candidatos a prefeito 

Veneziano Vital do Rêgo e Rômulo Gouveia. 

O referido encontro teve sua importância ampliada em virtude da ameaça do 

impedimento de sua realização por parte do TER, justificada pelo clima de guerra política em 

CG. Foi um concorrido debate, mediado pelo jornalista da Rede Globo de Televisão, José 

Roberto Burnier, promovido e transmitido para todo o Estado pelo Sistema Paraíba de 

Comunicação, que reúne as TVs Paraíba de CG e Cabo Branco de João Pessoa, subsidiárias 

da Globo. Disputa verbal representativa em relação ao Maior São João do Mundo, por 

contemplá-lo como um dos assuntos debatidos, atestando sua relevância para o município, 
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configurando sua caracterização como instituição motivadora para jogos políticos, disputas e 

conflitos para a conquista do domínio simbólico da cidade, prestígio e poder setoriais e 

generalistas, no âmbito político, cultural, social e cultural. 

Nos seguidos pronunciamentos do candidato da oposição, desde a campanha para o 

primeiro turno, havia acusações ao atual prefeito de “ter acabado com a festa”, ou “não saber 

realizar o evento”, além de insinuar que o Maior São João do Mundo somente poderia ser 

bom sob o comando do grupo Cunha Lima. Do outro lado, por parte da situação, nas 

declarações de Veneziano, o principal argumento empregado era no sentido de afirmar sobre a 

melhora da celebração sob seu comando, devido a uma atuação mais profissional da 

prefeitura, com aperfeiçoamentos generalizados, em todos os setores.      

O candidato da situação Veneziano, em sua primeira fala, apresentou um resumo de 

suas principais realizações, destacando o reconhecimento de CG, durante sua administração, 

como uma das cidades mais dinâmicas do país, característica que se explicitava no novo 

formato do Maior São João do Mundo, mais profissional e direcionado a conquistar valores 

mais expressivos na geração de emprego e renda para o município.  

O representante da oposição, Rômulo, rebateu o adversário com denúncias de 

improbidade administrativa, a exemplo da utilização de notas frias pela Prefeitura, com sérios 

indícios de formação de quadrilha. “Aí me preocupa muito. A ética, o respeito à população, ao 

dinheiro público. E é isso que vamos priorizar, vamos escolher uma equipe de técnicos 

capacitados”, afirmou Rômulo. Veneziano contra-atacou com ironia, mas também de forma 

acusatória:   

O candidato que diz que não vai aceitar comportamentos dessa natureza é o mesmo 
que quando esteve à frente da Câmara Municipal deixou mais de 1,5 milhão de reais 
de ser transferidos para os cofres do IPSEN (Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais). É o mesmo que tomou atitudes inaceitáveis, atos de improbidade 
administrativa, atos de imoralidade com o dinheiro público, quando fez doações de 
mais de 6 milhões de reais através de quatro mil cheques. Ora, serão esses os 
exemplos que Campina deseja ter por perto? O candidato não tem resposta para esse 
fato e se não tem respostas para explicar que recursos de auxilio foram direcionados 
para benefícios próprios ele não pode também ser um candidato que demonstre a 
confiança e a credibilidade para realizar eventos turísticos em nossa cidade. (grifo 
nosso). 

 

A expressão “eventos turísticos” é uma óbvia alusão ao Maior São João do Mundo. 

Rômulo, na condição de deputado federal, defendeu-se ao arguir sobre seu interesse e apoio a 

determinados setores do evento. Comenta sobre as emendas de sua bancada no legislativo 

federal que trouxe recursos para as quadrilhas juninas e investimentos para o Sítio São João, 

notadamente para a montagem e operacionalização do local, inviabilizado por Veneziano ao 
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retirá-lo do Parque do Povo, por revanchismo político. E, ao se dirigir diretamente a 

Veneziano, declara:  

 
Procure também saber do Salão de Artesanato, foi outro grande investimento do 
Governo do Estado, Paraíba em Suas Mãos, que teve também o meu apoio. Procure 
também saber das ações que tenho tido com relação as nossas universidades. Muitos 
investimentos. [ ...] Nosso principal evento é o São João. A pirâmide do Parque do 
Povo está para o São João de CG assim como está o Sambódromo para o carnaval 
do Rio de Janeiro, mas está interditada desde abril pelo Ministério Público. A atual 
administração altera a festa, o que estava bom, mas também não traz qualquer 
inovação, prejudicou o que vinha dando certo com sucesso e projeção nacional. 

 
Veneziano afirmou que Rômulo nada justificou em sua resposta, além de dizer: “Todos 

nós nos sentimos prejudicados. Durante esse período houve destinação de 1,6 milhão para 

outros municípios... mesmo com todas as limitações, realizamos o festival de inverno.” 

Rômulo respondeu, e em seguido findou sua fala com promessas:  

 

Porque tenta desqualificar minha atuação parlamentar em favor de Campina Grande. 
Têm sido assim a postura de meu adversário durante toda a campanha. Fica 
pautando a minha atuação parlamentar... Mas se formos eleitos vamos investir nas 
nossas quadrilhas, nos nossos grupos folclóricos, nos nossos forrozeiros que estão 
sem receber, ainda não receberam os seus cachês do São João [...]. 

 

O referido debate simplesmente reproduziu as contumazes trocas de acusações entre os 

dois grupos rivais, ao envolver grande gama de assuntos, com particular destaque para 

temáticas relativas ao Maior São João do Mundo. Pronunciamentos que explicitam a 

importância que os políticos campinenses denotam ao evento, ao saber de sua 

representatividade para a sociedade local, o poder e prestígio derivados do seu controle, fato 

que explicita o mundo de disputas campinenses em que o poder político se confunde com o 

poder de decidir sobre a gestão e os destinos da festa.     

 
 
 
 
3.2  OUTROS  AGENTES  POLÍTICO-SOCIAIS   

 

Evidencia-se o fato de o evento derivar de ações públicas e ser utilizado como estratégia 

de propaganda eleitoral. Logo, no mundo de disputas políticas, o natural enfrentamento e 

críticas aos coordenadores das festas populares, por parte de adversários, mídia regional 

contrária, segmentos sociais interessados, e mesmo o povo em geral. Seja em comentários 

genéricos ou pontuando situações específicas. Com argumentos justos ou não.  
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Sendo o Maior São João do Mundo um evento tão representativo para a sociedade 

campinense, como um patrimônio cultural e identitário da cidade, é natural que muitos atores 

sociais, particularmente por terem percepção dos objetivos políticos envolvidos, queiram 

também opinar ou mesmo decidir sobre a condução do evento. Tais agentes são reconhecidos 

nas figuras de produtores culturais, artistas da terra, pesquisadores acadêmicos, jornalistas, 

comerciantes, políticos de diferentes orientações ideológicas e demais membros da 

comunidade que se preocupam com o formato da festa, em virtude das ameaças, ou mesmo 

concretizações, de pasteurização e de absorção pelos parâmetros da indústria cultural.   

Os movimentos de contestação e de enfretamentos à organização oficial do evento 

passam pelo ponto de vista que considera a necessidade de o Maior São João do Mundo ser 

conduzido com um projeto de cultura de real interesse da sociedade local.  

O Folkcomunicação, promovido pela Universidade Estadual da Paraíba, com a proposta 

de desenvolver discussões acadêmico-científicas sobre o mundo da cultura, no qual a temática 

relativa ao grande evento campinense é a mais recorrente. Faz parte da programação do Maior 

São João do Mundo desde 2004, com a proposta de discutir a festa em seu próprio contexto de 

realização, segundo explicações do coordenador do evento, professor Luiz Custódio da Silva:  

 
Nossa pretensão é oportunizar à comunidade acadêmica e aos diversos segmentos 
sociais debater e compreender profundamente as nossas festas mais populares, sob o 
ponto de vista da dinâmica cultural e midiática que tanto caracteriza a sociedade 
contemporânea.17  

 

Para o escritor e pesquisador Willis Leal, a festa do Maior São João do Mundo é 

“macaqueada, descaracterizada e pasteurizada”. Na mesma direção, o cartunista Fred Osanã 

aponta a perda da autenticidade do Maior São João do Mundo nas últimas edições:  

 
Uma das coisas que a gente percebeu, muito forte, é a descaracterização do Parque 
do Povo, a plastificação, a palavra é essa. Você percebe pelas fotos do ano passado, 
fora as bandeirolas, o que você tem aqui de identificação do Nordeste? Não tem 
absolutamente nada, nada, nada. E esse apelo cultural, de região, que caracteriza as 
festas juninas, ele vai se perdendo. E você procura um apelo religioso (tem o apelo 
profano e religioso), e não tem nada. Inexiste em todos os sentidos, você procura o 
mínimo do mínimo e não tem. Seria uma festa que caberia em qualquer outro lugar.  
  

 
Edivaildo Bartolomeu de Lima que nos festejos de 2007 completou 12 anos de Parque 

do Povo, com a presença de seu tradicional restaurante Tábua de Carne, a primeira empresa 

do ramo formal, com CNPJ, a se instalar dentro do Parque do Povo, queixa-se das alterações 

                                                 
17 SILVA, Luiz Custódio. Seminário sobre os festejos juninos no contexto da folkcomunicação e da cultura 
popular. Assessoria do Folkom. 11 junho. 2009.  
Disponível em: < http://www.reporterjunino.com.br/index.php?>. Acesso em: 30 ago. 2009, às 20h.  
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estabelecidas pela administração do evento. Ele afirma que tais mudanças nem sempre 

satisfazem, a exemplo da constante transferência da localização dos pavilhões que abrigam os 

maiores bares e restaurantes. O comerciante não fala apenas em seu próprio nome, mas 

também como presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Similares de CG, entidade que 

congrega 834 estabelecimentos na cidade. Para o empresário, a contínua transferência dentro 

do Parque do Povo faz o estabelecimento, já conhecido, perder a identidade. Afirma também 

que o radicalismo dos organizadores, ao não ouvir os interessados, é prejudicial para todos, 

pronunciando-se com as seguintes palavras: 

 
Não adianta ser tão radical assim e dizer “não, o certo é desse jeito”, e não procurar 
as entidades representativas de classe, justamente as que conhecem de perto o 
movimento do Parque do Povo, do São João como um todo. Assim eles estão 
fadados a um resultado que não seja o esperado, por conta da abertura que deveriam 
dar para que todos participassem, mas não dão. É bem verdade que somos ouvidos, 
mas nossas reivindicações não são atendidas na íntegra, deixam certas brechas. Na 
nossa experiência a gente poderia contribuir de uma maneira mais positiva, para que 
o evento não tivesse tantas alternâncias. (informação verbal).18  

 

Cléa Cordeiro expõe a descaracterização do evento, preocupada com a “derivação 

musical”, a iniciativa de trazer bandas famosas para atrair um grande público. Explica que em 

Caruaru, cidade do agreste pernambucano que também realiza concorrida festa junina, nas 

últimas duas edições do seu evento passou a não mais convidar os grupos de forró eletrônico. 

“Em Caruaru foi proibido que se tocassem bandas que não têm nada com forró. Caíram na 

real e viram que não pode derivar.” A professora insiste que a festa, por ser um evento de 

grande representatividade cultural, merece maior cuidado com a preservação das 

manifestações autênticas. “Se começa a derivar, achar que botando pavilhões e colocando o 

palco sem resgatar os elementos autênticos, fazer uma festa sem envolver a sociedade, só 

divulgando e dizendo que vai fazer, mas sem ouvir a sociedade, não dá certo”, critica Cléa, 

apontando para falhas na comunicação publicitária do evento:    

    

Não adianta fazer um evento como esse, com um potencial desse, e não fazer 
divulgação de forma constante, várias vezes durante o ano. Tem que estar marcado 
na folheteria. Muitas vezes a prefeitura se preocupa em fazer a divulgação 
internamente [no Estado], quando o evento já está acontecendo. A divulgação tem 
que ser uma constante, tem que participar de feiras como a da ABAV. Salão de 
Turismo, entre outros. (informação verbal). 

 
Para a professora, a divulgação deficitária limita o fluxo turístico. Ela, mostrando-se 

apaixonada pelo Maior São João do Mundo, revela algum saudosismo, dos tempos em que a 

                                                 
18 Entrevista com Edivaildo Bartolomeu de Lima, no Parque do Povo, no dia 31 de maio de 2007, às 18h. 
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festa era mais comunitária, principalmente por contar com maior participação da sociedade: 

“Eu tinha um professor que brincava dizendo assim: ‘Campina Grande vive em função do 

Maior São João do Mundo, eram seis meses esperando e seis meses recordando’. Porque 

depois tem a brincadeira de ficar recordando o São João”. Comenta ainda sobre “a identidade 

que o povo tinha com seu festejo, com seu local. O orgulho, a vaidade, todo mundo queria 

realmente participar.” E elege como sua maior crítica, o fato de não haver mais envolvimento 

na festa junina campinense:  

 
Antigamente ninguém tinha coragem de dizer que tinha faltado muitas vezes ao 
Parque do Povo, era como se a pessoa não fosse um bom campinense; hoje em dia a 
gente escuta muito as pessoas dizendo: “ah, esse ano eu não fui nenhuma vez, não 
sei como está o Parque do Povo”. A gente escuta se dizer isso, algo que era 
impensado a um tempo atrás, era impensável.  

 

O pensamento de Cléa Cordeiro vai de encontro com a voz da ativista cultural Regina 

Albuquerque que protesta contra a perda da identidade do São João Campinense. Para ela, 

mais autêntico em tempos passados, com destaque para a originalidade das festas que 

aconteciam nas ruas, cada uma com sua característica específica e familiar. Um modelo que 

se enfraqueceu pela centralização no Parque do Povo. “Uma perda da identidade da festa em 

favor dos outros, não da gente”, comenta, emendando que compõe um grupo de preservação 

das tradições, já acostumado a realizar sua festa particular, em residências, com a manutenção 

do formato original. Relata que “há uns dez anos atrás a Regina Casé invadiu lá o nosso 

arraialzinho e mostrou que a gente tem uma resistência de fazer na rua.” A atriz e 

apresentadora apresentou o referido São João particular em seu extinto Programa Legal da 

Rede Globo de Televisão, justamente para mostrar que ainda se preserva um modelo típico e 

original de festa junina.      

Decepcionada com o atual modelo dos festejos, Regina diz que todo ano faz questão de 

ver o que acontece no Parque do Povo. Uma rápida passagem para conferir o grau de 

descaracterização das últimas edições do Maior São João do Mundo. Critica também a 

programação musical e as ofertas gastronômicas: 

 
Quando você vê o tipo de música que se consome por aí... Outra coisa, as comidas 
de milho estão desaparecendo. Dentro do Parque do Povo às vezes e muito difícil 
você arrumar comida típica da cidade. Você arruma comida típica da Suíça, que é 
crepe suíço e não seio o quê. É, não vou dizer que não é comida típica, é comida 
típica de algum lugar do mundo, mas não daqui. Às vezes é muito complicado você 
arrumar uma pamonha, uma canjica, é muito complicado! Não é muito fácil não. E a 
gente discute isso com os próprios barraqueiros. (informação verbal).19 

                                                 
19 Entrevista com Regina Albuquerque, na SEDE, Coordenação de Turismo, no dia 17 de maio de 2007, às 
13h30min. 
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Os enfrentamentos não se restringem às questões de cunho cultural. Também se 

manifestam em aspectos gerais da vida comunitária. Entre eles, registram-se problemas de 

relativos ao direito e cidadania. Caso do protesto de moradores das cercanias do Parque do 

Povo, que se sentiram prejudicados pela montagem dos camarotes na edição da festa de 2008, 

numa área maior que a do ano anterior, medida que causou uma série de problemas, segundo 

reportagem no site do CDL (Clube dos Diretores Lojistas) de CG.20  

Manifestam-se ainda litígios entre produtores culturais e a prefeitura, geralmente por 

motivos econômicos. As quadrilhas, por exemplo, vivem em contínuo atrito com a prefeitura, 

por não receberem o apoio financeiro para desenvolver suas atividades, além de protestar pelo 

atraso nos pagamentos quando aquinhoados com alguma verba. Em 2009, semanas após o 

encerramento do Maior São João do Mundo, os diretores das agremiações promoveram uma 

mobilização na Praça da Bandeira, em favor da quadrilha junina Tradição da Serra que, 

classificada em terceiro lugar no Festival Estadual de Quadrilhas daquele ano, seria a 

agremiação representante do Estado da Paraíba no Arraial Brasil, festival de quadrilhas 

nacional a ser realizada na cidade Taguatinga, Distrito Federal. Porém, ainda não conseguira o 

ônibus para enviar os componentes do grupo.  

A Asquaju-CG (Associação de Quadrilhas Juninas de Campina Grande) se manifestou, 

por meio de seu site na internet, convocando todos os quadrilheiros da cidade para o ato de 

reivindicação e protesto, além de criticar o descaso da prefeitura: 

 

Estão de parabéns as quadrilhas campinenses que apóiam essa ideia bem como o 
propositor Stênio Costa e o Sr. Presidente Marconi Marques, embora seja uma 
vergonha para cidade que se diz realizar o Maior São João do Mundo não ajudar as 
suas quadrilhas assim como a única representante municipal e estadual, estamos 
sofrendo com a desintegração total de nossas raízes culturais por falta de incentivos 
por meio dos nossos governantes que não olham para o nosso bem maior.21   

 

Dias depois a Asquaju-CG ainda publicaria uma nova matéria com o título “Paciência 

esgotada” que por si só já definia mais um inconformismo dos quadrilheiros campinenses 

com a prefeitura. Desta vez em virtude do grande atraso no repasse dos valores financeiros 

para os grupos que se apresentaram na última edição da festa. No texto, uma crítica veemente:   

 

                                                 
20 MONTAGEM de camarotes traz vários problemas para a Rua Sebastião Donato. Disponível em: 
<www.cdlcampina.com.br>. Acesso em: 28  maio. 2008, às 20h. 
21 ASQUAJU-CG. Mobilização em prol da Quadrilha Tradição da Serra.  
Disponível em:<www.quadrilheirosdaparaiba.com>. Acesso em: 20 dez. 2009, às 14h. 
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É uma vergonha, pois com certeza nenhuma das bandas que fizeram seus shows no 
Parque do Povo está ainda para receber os seus cachês, ou seja, as quadrilhas que 
fazem grande parte da festa podem ficar sem receber mesmo sendo quase nada 
referente a um valor de uma banda como “Aviões do Forró”, por exemplo. Mais as 
quadrilhas podem por que a prefeitura trata todas como: INEXISTENTES. Já está na 
hora dos quadrilheiros e a ASQUAJUCG, perceber que a ajuda da prefeitura esse 
ano se resumiu a alguns ônibus cedidos a duas ou três quadrilhas, e nada mais.22 

 

O Maior São João do Mundo se caracteriza por sua dinâmica via de mão dupla, jogos de 

poder flutuantes, idas e vindas, consensos e conflitos em contínuas mediações, reconhecidos 

em detalhes do universo de ocorrências do mundo junino campinense, que também 

identificam vencedores e vencidos, não sendo difícil a percepção de quem é quem no 

processo.  

  
 
3.2.1  OS C ATÓLI COS  

 
Apesar de o Maior São João do Mundo se inspirar na temática de homenagem aos 

santos juninos, Santo Antônio, São João, São Pedro, na história do evento a comemoração 

sagrada no modelo tradicional da Igreja Católica é tímida, ou mesmo inexistente em algumas 

edições, entre a programação oficial dos festejos. As poucas manifestações, quando 

efetivadas, geralmente de forma esporádica, decorrem de iniciativas de pequenos grupos de 

religiosos que decidem agir por conta própria.  

Em 2007, no dia de São João, organizou-se uma simples procissão que trazia uma 

imagem do santo, vinda da capela de mesmo nome, da comunidade do Cinza, bairro periférico 

de CG, numa minúscula carreata (apenas três veículos), e levada a pé, num curto trajeto, nos 

limites do Centro de Artes e Cultura Marinês, pelos organizadores, incluindo o coordenador 

de cultura do município, Alexandre Tam. 

O detalhe que dotou o cortejo de alguma importância foi o acompanhamento da banda 

da prefeitura que atraiu curiosos e alguns novos participantes. Logo após a imagem ser 

colocada diante do cruzeiro cenográfico, uma senhora de meia idade se aproximou e fez o 

sinal da cruz. Depois dela, muitos dos presentes, num total de aproximadamente 30 

indivíduos, aproximaram-se e procuraram ficar em pose para serem fotografados, de modo a 

registrar o momento, que acabou reconhecido como evento turístico.  

Entre os depoimentos daqueles que protestam contra o desvirtuamento religioso dos 

festejos, Padre João, que comandara a pequena procissão, expõe seu desejo de ver construída 

em CG a maior imagem de São João do mundo, para combinar com o grande evento da 

                                                 
22 Paciência tem limite. Disponível em: <www.quadrilheirosdaparaiba.com>. Acesso 20 dez. 2009.  
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cidade. Porém, comentou sua dúvida sobre o lugar da gigante escultura, além de adiantar que 

a imagem não poderia ser no Parque do Povo ou cercanias, por serem locais por demais 

profanos. “Aqui é só cachaça e forró”, declarou o sacerdote, que ainda falou sobre a 

comemoração litúrgica no dia de São João:     

 
Fica até difícil de fazer outra programação por conta dessa que já existe aqui na 
cidade. Muita movimentação, fogueira, fogos. A não ser uma comunidade que tem 
São João como padroeiro que é o caso de Fagundes, da comunidade do Cinza e uma 
comunidade no Jardim Quarenta. Eles devem ter tido uma programação comum para 
o seu padroeiro, da sua comunidade. (informação verbal).23 
 

Também em 2007 houve uma tentativa de rebatizar a pirâmide do Parque do Povo, que 

outrora, na era Cunha Lima, fora Forródromo, para Templo de São João. Para tanto, um 

imenso painel de São João Menino foi fixado no teto da pirâmide, com a sugestiva aparência 

que apresentava semelhança do santo infantil com o deus Baco da mitologia grega (Dionísio 

para os romanos), de rosto rosado e cabelos encaracolados, na concepção de ambos gostarem 

de festa e alegria. A imagem, assim, por estar na Pirâmide, o local mais representativo do 

Parque do Povo e do Maior São João do Mundo, em termos de comemoração e interação entre 

as pessoas, teve uma simbologia emblemática, ao se opor àquela do “São João Velho”, com 

um cajado na mão, figura mais compatível com a de um eremita, sério e carrancudo, cultuado 

entre os católicos. 

Na edição de 2008 do evento, ano de eleições municipais, houve esforços mais 

pronunciados para se recuperar o sentido religioso dos festejos. A Casa de Sivuca do ano 

anterior deu lugar à Casa de São João, correspondendo às expectativas dos organizadores 

como ponto de atração. A mídia cobriu a iniciativa:  

 
Mil dos 42 mil metros quadrados do Parque do Povo, local que concentra as atrações 
da festa junina de Campina Grande (PB), são dedicados exclusivamente a Santo 
Antônio, São João e São Pedro. É que em junho eles são lembrados pelos católicos e 
esse é o principal argumento para os festejos tradicionais. Na Casa de São João, os 
religiosos contam essa história aos visitantes.24 

 

Muitos fiéis transitaram pelo local, para orar e manifestar seus ideários de fé. 

Movimentação que entusiasmou os organizadores do espaço, entre eles, o coordenador da 

Casa de São João, Gustavo Lucena, que didaticamente explicou:    

 

                                                 
23 Entrevista com o padre João, no Centro de Artes e Cultura Marinês,  no dia 24 de junho de 2007, às 18h30min. 
24 CARVALHO, Morillo. Católicos contam história de santos juninos nos festejos de Campina Grande. Agência 
Brasil.  Disponível em:< www.agenciabrasil.gov.br>. Acesso: 20 jun.  2008, às 20h. 
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Temos que voltar às origens. Se voltarmos às origens, a festa é uma celebração 
católica e dialoga com o povo nordestino porque coincide com a época da colheita 
do milho. Mas hoje a festa ficou totalmente secularizada [sem significado religioso], 
que a menção ao santo é dada apenas como título da festa. Então nosso objetivo é 
fazer o resgate religioso, não de resgate à cultura.25 

 

Detalhe sugestivo e original do lugar foi o emprego de elementos da cultura nordestina 

nas mensagens de sentido religioso. No pequeno palco de apresentações musicais da Casa de 

São João, diferentes hinos de louvor receberam arranjos para serem tocados e cantados no 

ritmo do forró. Cordéis com temas e símbolos juninos foram criados para relatar a história dos 

santos, trazendo em sua contracapa os horários de missas a serem realizadas no local. Mas 

também houve a parte profana, composta pela gastronomia junina, comidas típicas servidas 

pela lanchonete do espaço, decorada a caráter. 

Gustavo Lucena comentou sobre as coincidências da cultura nordestina com a religião 

católica, em virtude da longevidade do cristianismo, que já contabiliza milênios de crenças.  

“Qualquer sociólogo pode explicar isso muito melhor do que eu, que chega um momento em 

que você não separa os dois. Então os elementos dessa casa querem isso, expressar a 

religiosidade de um povo”, argumenta o coordenador. 

A Casa de São João se mostrou atrativa. No formato de um museu interativo, com 

minúscula capela decorada com as imagens dos três santos juninos, além da reprodução 

cenográfica do interior de um cômodo de uma pequena casa, uma rústica sala de estar com 

rádio e móveis antigos. O ambiente reproduz a tradição de rezar em família, escutando a 

missa em transmissão radiofônica, de acordo com os costumes que perduraram até anos atrás, 

com a possibilidade de ainda se conservarem em alguns lugares do país.  

O espaço foi útil para revelar a origem e práticas de antigas tradições juninas de base 

religioso-cultural. Num dos folhetos distribuídos há o relato da distribuição dos chamados 

pães de Santo Antônio, costume iniciado pelo santo ao doar todos os pães do seu convento 

aos pobres, cuja história conta que quando um frade padeiro foi preparar a refeição dos 

religiosos do lugar, não os encontrou. Sem nada entender, e aflito, foi contar a Santo Antônio 

o preocupante acontecimento. O santo, então, serenamente, recomendou ao colega para 

verificar novamente. Ao seguir o conselho teve a grata e inesperada surpresa de encontrar 

todos os cestos cheios. 

A Casa de Santo Antônio mesmo sob a concepção cultural religiosa, não deixou de ter 

sua conotação política, no mesmo sentido das demais iniciativas que criticam a perda das 

raízes culturais do Maior São João do Mundo, conforme deixa transparecer o pensamento de 

                                                 
25  Ibidem. 
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Gustavo Lucena, ao protestar contra a pasteurização da festa: “Tanto que você encontra 

yakissoba no Parque do Povo. Para nós, isso é uma distorção. Você come pizza dentro do 

parque do povo. Então trabalhamos com esse resgate também, colocando cocada, pamonha e 

canjica à disposição do público.”  

Nos panfletos e cordéis distribuídos na Casa de São João há lúcidas posições sobre os 

pontos conflitantes entre a doutrina católica e a cultura popular. Os textos se referem sobre 

símbolos referentes a simpatias e crendices características do ciclo junino, informando não se 

tratar de conteúdo com total fundamento na doutrina católica, mas admitidos no cabedal de 

expressões da cultura popular, devendo, assim, ser respeitados por todos, inclusive por quem 

segue à risca os ensinamentos da Igreja.   

No mesmo ano de 2008 a comunidade Rogério Lustosa, popularmente conhecida como 

Cinza, realizou uma procissão no dia de São João, 24 de junho de 2008 organizada e liderada 

pelo já referenciado professor, historiador e ativista cultural George Pereira, evento 

anteriormente comentado no tópico 1.1, que agora abordamos em consideração a outros 

aspectos.  

A referida procissão nasceu da preocupação em recuperar o sentido religioso do Maior 

São João do Mundo, segundo o pensamento da dona de casa Maria Bonsucesso da Silva:  

 
Acontece uma grande festa lá no centro da cidade, o Maior São João do Mundo de 
Campina Grande e tal, e o nosso padroeiro, por ser São João Batista, a gente pensou 
em divulgar a parte religiosa da festa, que está desaparecendo. O pessoal participa 
mais da parte profana, com arrasta-pé, tudo bem, mas a parte religiosa, o sentido 
religioso dele que foi o precursor de Jesus, preparou os caminhos para o senhor, para 
a vinda de Jesus e fica esquecido. À noite teremos a celebração da palavra. Tivemos 
a abertura do tríduo domingo (22), ontem tivemos missa e hoje à noite teremos a 
celebração da palavra. George está coordenando e organizou um altarzinho no 
Parque Evaldo Cruz, para que o santo seja exibido. Temos a consciência que é uma 
sementinha que está sendo plantada que poderá futuramente sortir muitos frutos. 
(informação verbal).26 
 

Dona Teresinha, também da equipe de liturgia da igreja, elogia o trabalho de George 

Pereira, e o sucesso da iniciativa, apesar de queixar-se da pouca adesão da comunidade: “A 

parte da rua da gente é que está meio fraquinha, pouca gente demais. Tem muita visita em 

casa, as pessoas tendo gente para almoçar e tudo, acho que é isso também. George fez várias 

reuniões antes, as pessoas se comprometeram e tudo, mas...”  

Entretanto, em 2009, o espaço que antes abrigou a Casa de São João, transformou-se na 

Vila da Imprensa, resolução que reativou o entendimento de que a parte sagrada do Maior São 

João do Mundo realmente fica relegada a um segundo plano.  

                                                 
26 Entrevista com Maria do Bonsucesso, no Conjunto Rogério Lustosa, no dia 24 de junho de 2008, às 15h. 
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3.2.2  OS E V ANGÉLI CO S 

Nos bairros de CG, no “São João das Casas”, em torno de fogueiras acesas no meio da 

rua, nos quintais e varandas, amigos e familiares comemoram a festa junina. Muitos desses 

grupos são formados por evangélicos que, em grande parte, optam pela comemoração em suas 

residências. Quando questionados sobre a incoerência de cultuarem um santo da igreja 

católica, já que eles não admitem o culto a figuras santificadas, afirmam incisivamente no 

seguinte sentido: “Nós estamos comemorando uma tradição que tem em CG de acender 

fogueiras.”  

 No bairro da Liberdade, Claidson Moreira Sá, perguntado sobre as formas de diversão 

na festa de São João, respondeu:  

 
Abençoada, pelo que eu entendo, que eu sou pastor, eu não brinco São João, é que a 
tradição de CG, é uma tradição que vem de muitos tempos, que as pessoas gostam 
dessa festa devido a divulgação, devido a tranquilidade, devido tudo aquilo que ela 
tem proporcionado. Muitas vezes há violência, muitas vezes há um descaso entre as 
famílias. [...] a festa em CG é muito bem divulgada e muito bem falada em todo 
território tanto do Brasil como de todo mundo [...] As pessoas acham que essa época 
é uma época que elas esperam durante todo ano e quando chega essa época para 
certas pessoas há uma alegria, uma satisfação, porque é uma festa que é desejada por 
muitos. E por isso há essa alegria, essa harmonia e da maneira como pessoas gostam 
de brincar, tanto no Parque do Povo como nas suas casas [...] Isso lhes trás 
tranqüilidade, uma alegria que elas esperam durante todo ano. (informação verbal).27 

 

O pastor confirma ter brincado o São João no Parque do Povo, “antes de conhecer a 

Jesus Cristo”. Em muitas oportunidades. Hoje reconhece a festa como manifestação da cultura 

paraibana, útil para comprovar que CG é uma cidade acolhedora, com pessoas amáveis, 

hospitaleiras. “Eu participei muito dessa festa. Não participo mais, mas também não critico 

quem participa, contanto que seja com responsabilidade, com alegria que não venha a 

prejudicar o seu irmão”, afirmou solenemente o religioso. 

Ao lado do pastor, Janailton Ferreira Almeida, diz que deixou de participar dos festejos 

do Maior São João do Mundo no Parque do Povo há três anos porque aceitou “Jesus como 

salvador de sua vida” (informação verbal).28 Para ele, as pessoas brincam muito o São João 

pelo mesmo motivo que o levava a participar: “Pela festa, pela curtição e pela bebida. Mas 

tudo isso perdeu o prazer para mim. Revela que a imprensa não divulga, mas há ocorrências 

de violência, motivo que o fizeram desgostar de tal tipo de festividade.” Relata ainda que 
                                                 
27 Entrevista com pastor Claidson Moreira Sá, Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2008, às 20h. 
28 Entrevista com Janailton Ferreira Almeida, Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2008, às 20h.  
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estava com sua família no Parque do Povo quando foi furado por um objeto que não 

conseguiu identificar, acontecimento que o preocupou porque na época se comentava sobre a 

ação de marginais que estavam espetando as pessoas com agulha contaminada pelo vírus da 

AIDS. “Eu logo procurei uma ambulância ali para verificar, mas graças a Deus não era o que 

eu pensei que fosse, porque se tivesse sido acho que eu não estaria aqui para lhe contar isso”, 

disse Janailton. 

Os evangélicos conquistaram um espaço importante no Maior São João do Mundo, nos 

limites do Centro de Artes e Cultura Marinês, embora o tenham perdido com a reformulação 

do layout do parque, em 2007, quando a área foi transformada em um pavilhão destinado a 

apresentações de artistas populares, como violeiros, repentistas, emboladores de cocos, 

apresentação e concursos quadrilhas. Voltariam a reconquistar o lugar numa negociação 

política, em 2008, ano de eleições, onde consolidaram o Cantinho da Benção, antigo Cantinho 

da Paz. Com a realização de eventos gospel, organizado pelo Pastor Luciano Breno, como 

opção alternativa cristã à festa do Parque do Povo, com apresentação de “bandas para louvar a 

Deus”.  

Richarlisson Ferreira da Silva, técnico em iluminação do local, informou: “Aqui é o 

Cantinho da Paz. O pessoal que frequenta as igrejas se apresenta aqui. Aqui só é local de 

crente mesmo, quinta, sexta, sábado e domingo, só culto. Os violeiros que tinha aqui foram 

para a parte de baixo ali.” (informação verbal).29 

Em seu blog, Cristiano Aguiar fala de suas lembranças em CG, no Cantinho da Paz:  

 
Ao contrário de outras pessoas, o São João da minha infância e adolescência não é 
marcado pelo Parque do Povo, mas por um trabalho de evangelização que acontecia 
do lado dele, numa outra praça. Este trabalho se chamava Cantinho da Paz, evento 
paralelo com shows gospel, pregação, peças de teatro. Tem uma cena que me 
impressiona. Conheci, na infância, um pastor que dizia enxergar anjos e demônios. 
O pastor dizia que via anjos grandes, “do tamanho de um poste”, guardando as casas 
dos crentes. Uma noite eu estava com ele no Cantinho da Paz, quando passou um 
rapaz na nossa frente. Ele falou: “esse daí tá cheio”. Adivinhei na hora: ele queria 
dizer que o outro estava cheio de demônios.30 

 

Na mensagem de abertura do site do Cantinho da Benção o Pastor Luciano Breno expõe 

um texto que esclarecesse a proposta do lugar como um lugar de adoração em meio aos 

mundanismos do Maior São João do Mundo: 

 

                                                 
29 Richarlisson Ferreira da Silva, entrevistado no dia 13 de junho de 2008, às 16h, no Centro de Artes e Cultura 
Marinês. 
30 AGUIAR, Cristiano. Vocês já viram algum anjo? Disponível em:< http://cristhianoaguiar.blog.uol.com.br>. 
Acesso em:10 out.  2009. 
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A bíblia conta que até o próprio Jesus foi tentado ao ser levado pelo Espírito Santo 
ao deserto, mas seu exemplo nos assegura que podemos resistir as tentações e ao 
vencê-las sairemos fortalecidos no espírito. Foi assim com Jesus. Ao vencer as 
tentações os anjos vieram e o serviram. Mesmo que situações tentem nos atrair a 
fazer o que é errado, podemos escolher o certo, tudo é uma questão de decisão. A 
bíblia diz que a TENTAÇÃO é o caminho para o pecado, somos todos os dias 
atraídos a fazer o que não é agradável aos olhos de DEUS, mas a mesma palavra nos 
trás a certeza que podemos vencer todas as TENTAÇÕES. Resiste ao diabo e ele 
fugira de vós (Tg 4-7). Está escrito: Bem aventurado o homem que suporta, com 
perseverança, a provação porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da 
vida. Seja qual for a dificuldade que você esteja passando, lembre-se resistir é o 
caminho a ser trilhado, pois o próprio DEUS te garante a VITÓRIA.31  

 

Na observância das vozes de diferentes segmentos da sociedade campinense 

percebemos, entre aqueles que se interessam ou emitem sentidos sobre o Maior São João do 

Mundo, a dicotomia relativa à subordinação e resistência das manifestações populares 

simbólicas e identitárias, além da série de conflitos e contradições que envolvem a política 

partidária eleitoral com a social. Trata-se do mundo campinense e seu megaevento envoltos 

em utopias, com indícios de condições díspares, por perpassar dispersões e inconsistências 

típicas das sociabilidades contemporâneas.   

 
 
3.3  A  GESTÃO  CENTRALIZADORA  DA  PMCG 
 

Vimos que as vozes combativas à política oficial e decisória sobre o Maior São João do 

Mundo se voltam, principalmente, para o formato industrializado da festa, em críticas sobre 

os desvios da temática original relativa à cultura popular do mundo junino-nordestino. 

Processo que define os jogos de poder da festa, em que os políticos organizadores afirmam, 

em suas declarações mais recorrentes, realizar um evento que não deixa de reunir os 

elementos da autenticidade e tradicionalismos da cultura regional.  

O próprio criador do Maior São João do Mundo, Ronaldo Cunha Lima, na primeira 

edição do evento, assim justificava a instituição da festa: “Nasce para responder a duas 

questões distintas, porém complementares: resgatar as raízes culturais comuns às festas 

juninas e abrir caminhos para a retomada do desenvolvimento econômico local, sob a forma 

de inserir a cidade no universo da indústria turística.”   

Na edição da festa de 1996, o prefeito daquele período, Cássio Cunha Lima, filho de 

Ronaldo, dava continuidade ao ideário do pai, ao declarar:   

 

                                                 
31 BRENO, Pastor Luciano.  Tentação. Disponível em: <http://cantinhodabencao.hd1.com.br/mensagens.htm>. 
Acesso: 11 fev. 2008, às 20h40min. 
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A realização do São João no primeiro ano de nossa administração marca o resgate 
das mais legítimas tradições culturais da região. O São João é uma das mais ricas 
expressões culturais de todo o Brasil. E este evento que neste momento está sendo 
aberto, preserva os mesmos ingredientes que garantiram o sucesso da Micarande 
deste ano: ação planejada, profissionalismo e organização.32  

 

O atual prefeito, Veneziano Vital do Rêgo, também destaca o caráter tradicionalista e 

econômico do evento, também contando com a mídia para ampliar tal sentido:   

 
Ao fazer uma avaliação do Maior São João do Mundo, edição de 2008, o prefeito 
Veneziano Vital do Rêgo afirmou neste domingo, 29, que o evento foi marcado 
entre outros aspectos positivos pela profissionalização, diversidade cultural e resgate 
das maiores tradições da principal festa nordestina.33 

 

As atrações mais concorridas da festa, considerando-se o interesse popular, mediante a 

presença de enorme público, são compostas pelos grandes shows musicais. Entre eles, grandes 

nomes da MPB com temática ligada ao cancioneiro regional, mas também as bandas de forró 

eletrônico de sucesso, como lídimas representantes da cultura pop nordestina contemporânea, 

presenças vistas pelos críticos como exemplo máximo de descaracterização cultural e 

pasteurização do Maior São João do Mundo. Em contrapartida, as figuras públicas se 

defendem ao afirmar sobre o fato de prestigiarem mais as celebridades com perfil de 

identidade nordestina, a exemplo de Elba Ramalho, Zé Ramalho, Dominguinhos, Fagner, 

Geraldo Azevedo e Alceu Valença, entre outros. Também mostram números sobre a presença 

de artistas da terra, de maior ou menor fama nos limites do Nordeste Setentrional, caso de 

Flávio José, Pinto do Acordeon, Santana, além de alguns outros. Suas justificativas passam 

ainda por comentários relativos ao direito do povo assistir ao vivo e gratuitamente as bandas 

eletrônicas, além de afirmar que a contratação desses grupos é um ato democrático, válido e 

legítimo, por atender o gosto popular mais comum, tendo como comprovação do acerto de 

suas iniciativas a presença de uma multidão para assistir aos grandes shows.   

No caso, o próprio povo acaba facilitando os projetos políticos. A presença de enorme 

público, milhares de pessoas nos shows das bandas de forró eletrônico justificam o forte 

argumento oficial de que a programação atende ao gosto popular. O comportamento massivo 

é eficaz para dar maior visibilidade aos organizadores da festa. Afinal, se o evento é 

notadamente articulado de modo a ter uma função de marketing político, especificamente no 

papel de promover a propaganda eleitoreira do executivo municipal e políticos aliados, o 

                                                 
32 Jornal da Paraíba, 15 de junho de 1996 (apud LIMA, 2001). 
33 Prefeito Veneziano Vital avalia Maior São João do Mundo e destaca sucesso da festa. Disponível em: 
<www.paraibanews.com>. Acesso em: 7 jul. 2008, às 16h.  
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maior envolvimento popular possível faz parte de tal estratégia, assegurando a audiência que 

garante a eficácia promocional político-publicitária. 

Os políticos ainda contam segmentos da sociedade local que contrariamente às vozes 

críticas propagam justamente o caráter de autenticidade da festa, a exemplo do depoimento de 

Clóvis Alves de Medeiros, comerciante, morador da localidade que já participou de diversas 

festas do São João de CG anteriores ao Maior São João do Mundo, realização que para ele 

fica “cada ano vez fica mais grande”, e comenta com nítida paixão: 

 
Em Campina Grande cada ano que passa se revitaliza o São João, a festa nordestina. 
Por aqui passa os maiores nomes, as maiores figuras, que fazem manter viva uma 
tradição que é do Nordeste. Isso faz com que o Nordeste apareça mais no cenário 
nacional. Sem dúvidas nenhuma Campina Grande tem o Maior São João do Mundo. 
Campina Grande conseguiu fazer um trabalho onde quem é bom vem por aqui, todos 
os melhores sanfoneiros, cantadores da tradição de Luiz Gonzaga, passam aqui para 
deixar uma página de sua história. (informação verbal).34  

 

A política de gestão do evento ainda é beneficiada pela já célebre fórmula cenográfica, 

tão comum nos eventos públicos de temática tradicional, de reproduzir ambientes do mundo 

nordestino rural antigo, tal qual acontece no Parque do Povo. Algo fácil de se implementar 

para denotar sentidos e aparências de autenticidade à festa, quando, na verdade, quase tudo 

que acontece ao seu redor se configura como manifestação do mundo globalizado. 

Entre as demais acusações que mais perseguem os organizadores são as suspeitas sobre 

o real destino das verbas públicas destinadas ao evento e se os montantes gastos são 

compensadores à comunidade local mediante suas demais necessidades estruturais. Críticas 

que associadas ao entendimento de que a festa a cada nova edição se caracteriza por um perfil 

eminentemente comercial em benefício dos políticos locais e da elite econômica campinense, 

solapando os aspectos sociais e culturais. Questões a serem aprofundadas no próximo 

capítulo, ao tratarmos da dimensão econômica.    

A confluência de diferentes posicionamentos sobre o Maior São João do Mundo, em 

discursos antagônicos que tecem juízos de valor sobre suas diferentes ocorrências, configura 

um jogo político que recorta, transversaliza, unifica, converge, separa, aproxima, limita, 

objetiva e subjetiva, provoca conflitos e consensos. Posicionamentos que se debatem para as 

legitimações e manifestações da grande festa junina, mediante a discutida dicotomia de 

subordinação e resistência dos segmentos sociais em relação à ordem política.  

                                                 
34 Entrevista com Clóvis Alves de Medeiros, no Centro de Artes e Cultura Marinês. Dia 24 de junho de 2007, às 
20h. 
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Todavia, percebemos as posições conflitantes, discordantes da política oficial, com 

eficiência prática limitada. Em virtude do planejamento, organização e execução do evento, 

sua total gestão, enfim, ser de domínio do poder público municipal, inclusive com autoridade 

para estabelecer parcerias com organismos do governo estadual e federal, além de empresas 

privadas.   

A Prefeitura é a grande articuladora do Maior São João do Mundo, desde a gestão de 
grande parte dos recursos financeiros, até a definição de seu formato, seus dias 
programados, o horário e a escala das apresentações, quantos e quais atrações 
artísticas se apresentarão em cada um dos palcos montados, quantos 
estabelecimentos comerciais poderão se instalar no Parque do Povo. Influencia na 
festa sobre todos os ângulos. Por isso, o evento requer por parte da Prefeitura uma 
coordenação verticalizada.35 

  

A SEDE centraliza a organização da festa. O chefe da pasta na administração do 

prefeito Veneziano Vital, o economista Arlindo Almeida, durante os festejos de 2006, 2007 e 

2008, explicou que as primeiras reuniões e divisão de tarefas de preparação do evento 

acontecem um ano antes a sua realização, já que quando acaba uma edição começa o trabalho 

da próxima.   

 
São inúmeros fornecedores de serviços, desde a estrutura daqueles pavilhões, das 
barracas, dos quiosques, a questão da iluminação, da segurança, o pessoal que vai 
toda noite trabalhar ali, tudo isso tem uma logística, tem um trabalho árduo, tem que 
ser muito bem planejado. Agora, as vésperas do evento, você pensa que nada vai 
ficar pronto, você diz ‘isso aqui é um caos’, mas na verdade aquilo está se 
organizando. Na hora a coisa funciona. Um quebra-cabeça que você vai arrumando, 
arranjando e funciona. (informação verbal).36  
 

 
 O organograma da próxima página demonstra como a PMCG se organiza para a 

gestão do evento. A SEDE conta com o trabalho de outras três coordenações da prefeitura: 

Turismo, Desenvolvimento Local e Eventos.  

O coordenador de Desenvolvimento Local, Fábio Maia, ficou responsável pelo layout 

do Parque do Povo no ano de 2007, cadastro de comerciantes e distribuição das barracas. De 

modo que o referido organismo estava muito concorrido nas semanas anteriores à realização 

do evento, com filas de pessoas na ante-sala e corredores do gabinete do referido 

coordenador, comerciantes interessados em instalar seus negócios no Parque do Povo. Entre 

eles, Maria da Paz Pereira Matias, 48 anos, que foi contemplada com uma barraca, pela 

primeira vez, em 1987. Ela nos revelou, enquanto se encontrava na sala de espera, ao aguardar 

                                                 
35 O Maior São João do Mundo em Campina Grande. Rede de Pesquisa em Sistemas e Arranjos Produtivos 
Locais. Disponível em: <http://www.sinal.redesist.ie.ufrj.br>. Acesso em: 12 nov. 2008.  
36 Entrevista com Arlindo Almeida, Secretário de desenvolvimento econômico da PMCG (2006 a 2008), no 
prédio da FIEP, no dia 8 de outubro de 2009, às 14h. 
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sua vez para assinar o contrato de cessão de seu espaço no Parque do Povo, sobre sua vontade 

em ampliar a área de sua barraca. “Tenho um bom movimento, mas o espaço é muito 

pequeno, fica difícil a preparação e estoque dos alimentos. Também precisaria colocar mais 

mesas e cadeiras”, afirmou a comerciante (informação verbal). 

Seja para decidir todo o formato da festa, contratar grandes atrações, celebrar 

importantes parcerias, ou mesmo selecionar os ambulantes, manifestam-se os poderes macro e 

micro, porém sempre absolutos, da administração municipal campinense, que emprega tal 

força decisória para alcançar seus propósitos políticos eleitorais. Opta por estruturar e adaptar 

o evento como bem mercadológico de consumo do circuito do mundo das trocas, entrelaçando 

a política à economia, em retornos significativos para agentes dominantes desses setores, 

segundo o modelo definido por Morigi (2001, p. 45):  

 
A fórmula de tomar as tradições culturais regionais e utilizá-las como formas de 
lazer espetacularizando as festas, os momentos prazerosos e amenos do cotidiano, é 
uma estratégia política simpática, porém não nova, que as autoridades encontraram 
de gerar e aumentar a receita dos cofres municipais, corroídos pelas crises 
econômicas e pela política nacional.   

 

O Maior São João do Mundo, assim, faz parte do fenômeno das festividades públicas 

populares que se espalhou pelo Brasil, caracterizadas por explorar rituais que antigamente 

eram espontâneos devido à religiosidade e costumes populares, mas nas últimas décadas 

foram apropriadas pelos dirigentes públicos que, absolutos na gestão dos eventos, abrem 

espaços para parcerias empresariais. Realizações transformadas em megaeventos com 

marcantes características de empreendimento político e mercantil.  
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FIGURA 14  – ORGANOGRAMA DA COORDENAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NA PMCG. 
ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

 

Canclini (2008, p. 20) dá foro de cientificidade à ideia consensual sobre os eventos 

festivos com base temática na cultura tradicional, que interessam a variados segmentos da 

sociedade, particularmente os políticos e econômicos:   

A evolução das festas tradicionais, da produção e venda de artesanato, revela que 
essa não é tarefa exclusiva dos grupos étnicos, nem sequer de setores camponeses 
mais amplos, nem mesmo da oligarquia agrária; intervêm também em sua 
organização os ministérios da cultura e do comércio, as fundações privadas, as 
empresas de bebidas, as rádios e a televisão.  

 

Se no âmbito de intervenção estatal o autor fala em “ministérios da cultura”, certamente 

não há limitação em estender sua citação para outras instituições governamentais, entre elas, 

estados federativos e prefeituras municipais.  

As festas populares contemporâneas, especialmente as que se notabilizam pelo porte de 

megaeventos, vêm se firmando e crescendo nesse modelo, prova de atender aos objetivos dos 

organizadores, que optam pelo formato industrializado mediante sua eficácia para a promoção 

político-eleitoreira.  

 

 



131 
 

 

3.4  ENCENAÇÕES  DO  PODER   

   

As ações governamentais propalam a festa de CG como um movimento de recriação, 

apropriação e conservação da tradição, propagado como um projeto vencedor que mantém as 

tradições nordestinas num estágio de permanência e imutabilidade, coisa impossível de 

acontecer diante da natural evolução das manifestações culturais assim como tudo que existe 

na sociedade, conforme entende Velho (1994, p. 64): “Há bastante fluidez nos níveis de 

cultura de acordo com os traços da sociedade moderno-contemporânea que, com os avanços 

tecnológicos comunicacionais, passam a sofrer transformações alterando os costumes, os 

hábitos e os padrões de interação da sociabilidade.”  

Os discursos oficiais apesar de insistirem no caráter tradicionalista e imutável da festa, 

como ideário de respeito, de continuidade das origens e de reconstrutor de identidades, não 

conseguem dissimular a intencionalidade de realizar um evento para ser reconhecido como 

uma benesse política, e mais que ser vivido, visto promocionalmente. Por isso, a aparição do 

prefeito e políticos aliados em momentos estratégicos dos diversificados eventos de cada 

edição do Maior São João do Mundo, oportunidades para a “teatralização do poder”, 

conforme o fato de as relações entre governo e povo se efetivarem por encenações em atos 

públicos. Em que “lugares históricos e praças, palácios e igrejas, servem de palco para 

representar o destino nacional, traçado desde a origem dos tempos. Os políticos e os 

sacerdotes são os atores vicários desse drama.” (CANCLINI, 2008, p. 163). 

Ronaldo Cunha Lima, ao inaugurar a primeira edição do Maior São João do Mundo, em 

1983, e na abertura dos festejos dos anos posteriores (1985 a 1988), enquanto prefeito, ao 

empregar seu talento de poeta, proferia seus discursos em rima, projetando-se como um astro 

do evento, tal qual os artistas famosos convidados a se apresentarem no palco do Parque do 

Povo.  

A lição foi aprendida pelos prefeitos sucedâneos. Tanto que em toda a história da festa 

os diversos administradores do município, assim como os governadores do estado da Paraíba, 

quando aliados, acostumaram, em diferentes oportunidades de cada edição do evento, a subir 

no grandioso palco do Parque do Povo para falar ao público no papel de mecenas do Maior 

São João do Mundo. 

Canclini (2008) comenta sobre a encenação política, cita Bertold Brecht e suas reflexões 

sobre as falas, expressões faciais e corporais, palavras e movimentos, teatralmente ensaiados 

para parecerem majestosos, do ditador Adolf Hitler, para impressionar o público. Contudo, o 
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autor observa que não é suficiente o ator político ser convincente na sua interpretação, mas 

também empregar uma boa cenografia, um ambiente adequado.  

 
Mas não basta que o protagonista aprenda dicção e movimentos espetaculares, como 
Hitler os adquiriu tendo aulas com o ator Basil em Munique e políticos mais 
recentes, em Holywood. Hoje sabemos que toda política é feita, em parte, com 
recursos teatrais: as inaugurações do que não se sabe se vai ter fundos para 
funcionar, as promessas do que não se pode cumprir, o reconhecimento público dos 
direitos que serão negados em privado. (CANCLINI, 2008, p. 163). 

 

Ronaldo Cunha Lima fez uso do evento como estratégias de encenação do seu poder. 

Seu filho, Cássio Cunha Lima, também prefeito de CG em dois mandatos consecutivos (1997-

2000 / 2001-2002),37 faria o mesmo, em iniciativas de aperfeiçoamento de seu marketing 

político desenvolvido em função do Maior São João do Mundo, numa roupagem mais atual. 

Durante a realização dos festejos de 1999, num domingo à noite, a PMCG realizou o 

casamento coletivo transmitido em três flashes ao vivo no programa Fantástico da Rede 

Globo de Televisão, pelo jornalista Maurício Kubrusly, com a participação direta do prefeito 

Cássio Cunha Lima, empenhado em organizar o evento. 

O casamento coletivo, com cerca de 30 casais, foi realizado no setor da cidade 

cenográfica do Parque do Povo, em frente à réplica da Catedral Nossa Senhora da Conceição. 

O evento era de interesse da produção do Fantástico, porém, por algum motivo, a cerimônia 

aconteceu minutos antes da passagem. Problema resolvido pelo prefeito Cássio, que já 

chegara ao local com antecedência, bastante animado, distribuindo largos sorrisos, acenos, 

apertos de mãos e abraços, além de dar informes sobre as ações da PMCG. 

Cássio pediu aos noivos que continuassem “fazendo de conta” que ainda estavam 

casando, para a entrada ao vivo na televisão. Acertou para que um casal assinasse novamente 

o livro de casamento, o padre desse uma nova benção, enquanto o apresentador Mauricio 

Kubrusly narrava a cerimônia, tudo transmitido ao vivo com a precisão de uma cena de 

telenovela devidamente ensaiada. 

Para a segunda entrada no Fantástico, minutos depois, foi escolhida uma apresentação 

da Orquestra Sanfônica38 de CG, no palco principal do Parque do Povo, que agradou 

sobremaneira à produção do programa, garantindo, assim, a terceira entrada que, até aquele 

momento era incerta. Avisado de que a última aparição escolhida seria o povão dançando 

forró em frente ao palco, o prefeito começou a organizar a apresentação. “Pessoal, nossa festa 

                                                 
37 Não completou o mandato, válido até 2004, ao se afastar do cargo para se candidatar ao governo do Estado, 
vencendo o pleito. 
38 Célebre e tradicional orquestra da cidade, composta apenas por sanfoneiros que tocam composições de 
diversos ritmos graças a arranjos especialmente adaptados: música clássica, MPB, forró, entre outros. 



133 
 

 

está tão bonita que o Fantástico quer continuar mostrando para todo o Brasil. Vamos mostrar 

do que Campina é capaz, vamos deixar mais bonito, vamos preencher este espaço vazio aqui 

em frente.” 

Cássio, ao perceber que o vazio persistia há poucos instantes para a transmissão, foi 

mais convincente: “Se eu descer aí vocês dançam comigo?” Ao que a multidão respondeu 

afirmativamente. Ele então pulou do palco para o chão, juntou-se a uma moça do público e 

saiu dançando. Aí sim o público se juntou, preencheu o espaço satisfatoriamente para a 

tomada de imagens que captoou uma multidão dançando, com o prefeito no meio, como um 

anônimo.   

Os processos de transmissão de apresentações artístico-culturais necessitam atrair 

atenções, de acordo com as configurações da mídia ao se articular com as instituições 

políticas que, na sociedade atual, vivem do espetacular. Quadro assim definido por Rubim 

(2002, p. 1):     

O espetáculo tem uma história de relacionamento com o poder político e a política 
que se confunde com a existência mesma dessas modalidades de organização social 
e do agir humano. [...] Portanto, o espetáculo deve ser compreendido como inerente 
a todas sociedades humanas e, por conseguinte, presente em praticamente todas 
instâncias organizativas e práticas sociais, dentre elas, o poder político e a política.  

 

Cássio Cunha Lima nunca deixou de valorizar as oportunidades de encenação de poder 

proporcionada por determinados eventos da grande festa campinense. Mesmo quando já não 

era mais prefeito, ou seu grupo não mais detinha o controle da Prefeitura, como governador 

viabilizou o Sítio São João e o Salão de Artesanato, iniciativa de sucesso da administração 

estadual, reconhecida por incrementar o turismo paraibano, com a promoção da cultura local e 

atendimento às demandas sociais.39 Evento que ao se estabelecer no Maior São João do 

Mundo proporciona ao governador marcar sua presença, promover seu espetáculo político. A 

exemplo do que fez na edição da festa de 2005, devidamente acompanhado de sua corte 

junina, conforme o relato da coluna social de Goretti Zenaide, do Jornal A União.40  

Veneziano Vital do Rêgo se mostrou um aprendiz exemplar, talvez até suplantando seus 

antecedentes, em encenar o poder. Em duas edições da festa (2007 e 2008), compareceu aos 

eventos oficiais de diferentes locais: abertura solene da festa do Maior São João do Mundo, 

                                                 
39 O programa “Paraíba em suas mãos”, implantando pelo governo de Cássio Cunha Lima e coordenado pela 
primeira-dama, Sílvia Cunha Lima, representou um avanço para o artesanato paraibano. Derivado de uma 
melhor assistência aos artesãos, com cursos de aperfeiçoamento, financiamento para custeio da produção, 
realização de feiras para a comercialização dos produtos, inclusive fora do Estado medida que atende a uma 
demanda social por gerar emprego e renda. Por outro lado, o artesanato é atividade representativa da cultura 
local, de largo interesse turístico. 
40 ZENAIDE, Goretti. Cássio abre o VI Salão de Artesanato paraibano: VI Salão de Artesanato paraibano é 
aberto em Campina pelo o Governador Cássio Cunha Lima. Jornal A União. João Pessoa, PB, 8 de jun. 2007.    
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do São João em Galante, inauguração da Casa de Sivuca, Casa do Milho, encontros de 

repentistas, diversos passeios pelas ruas do Parque do Povo em interação com os presentes, 

entre outras concorridas aparições.  

 

 
FIGURA 15  -  O  GOVERNADOR CÁSSIO CUNHA L IMA 

 ACOMPANHADO DA ESPOSA (AO CENTRO )  NA ABERTURA DO VI  SALÃO DE ARTESANATO DA PARAÍBA 

  
 

Na festa de 2007, por exemplo, no dia 23 de junho, data nobre por ser véspera de São 

João, Veneziano recebeu o aliado, o então senador José Maranhão, levando-o para um passeio 

pelas alamedas do Parque do Povo. Em comitiva completada por alguns secretários e 

auxiliares, além de nobres convidados, como o deputado federal Vital do Rêgo (PMDB/PB), 

irmão de Veneziano, e Arlindo Chinaglia (PT/SP), líder do governo Lula na Câmara dos 

Deputados.   

O cortejo político junino, devidamente reverenciado por simpatizantes e eleitores, 

contou com intermináveis seções de abraços e apertos de mão, fotografias posadas ao lado de 

populares. Os políticos realmente se apropriaram do papel de celebridades do evento, tanto 

quanto os artistas de renome nacional que mais tarde se apresentariam no grande palco, caso 

da estrela da noite, Elba Ramalho.  

O horário escolhido para o cortejo das celebridades políticas foi o ideal, no final da 

tarde, com música em diversos pontos, bares e barracas funcionando e um considerável 

movimento, porém sem a concorrência dos horários nobres do Parque do Povo em que a 

maior parte das atenções se volta para os sucessivos shows de cantores e bandas famosos.  

No referido passeio político se configurou as ideias apontadas por Rubim (2005, p 13) 

“O valor atribuído ao trabalho artístico é desafiado pela valorização da espetacularização. O 
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espetáculo instala uma relação de poder. E o poder, muitas vezes, afirma-se como e através da 

produção de espetáculos.” 

Além das encenações políticas já apontadas, imputamos especial relevância, como fato 

exemplar das teatralizações do poder que já se desenrolaram no Maior São João do Mundo, à 

performance do prefeito Veneziano na abertura do evento de 2007, ocorrida no dia 1º de 

junho, considerando-se principalmente o seu efeito publicitário. Em decorrência do enorme 

público, estimativa de cem mil pessoas, por parte dos organizadores da festa, postadas em 

frente ao palco Hilton Motta e nos camarotes laterais. Presentes também para assistir, 

posteriormente, à banda de forró eletrônico Aviões do Forró, cujos shows se encontravam 

entre os mais concorridos da Paraíba e do Nordeste Setentrional naquele ano. 

Na oportunidade, Veneziano, acompanhado de sua esposa, e ladeado pelo secretariado e 

o irmão, deputado Vital do Rêgo, discursou com palavras de enaltecimento CG,41 ao comentar 

sobre a magnitude do evento, além de agradecer os patrocinadores e parceiros, e criticar o 

Governo do Estado que, em mãos do adversário Cássio Cunha Lima, não destinou verbas para 

                                                 
41 O discurso de Veneziano, na íntegra, dito na oportunidade: “A festa num período de 30 dias, estará 
permanentemente à disposição dos campinenses e de todos os nossos turistas. Meus amigos, minhas amigas, 
estou a falar mais do que de futuro. Queria pedir permissão aos nossos companheiros que se encontram aqui ao 
nosso lado, mas hoje nós reunimos dois motivos essenciais de grande satisfação: o motivo de estar abrindo 
oficialmente o maior evento popular do país e de trazer simbolicamente o título de cidade mais dinâmica do 
Brasil, eleita pela Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil e pela revista Exame (aplausos). Há poucas horas eu 
chegava da capital paulista para receber das mãos dos editores responsáveis pela Gazeta Mercantil, em 
reconhecimento a CG pela sua pujança, sua capacidade vocacional para ser uma cidade que começa a atrair de 
volta novos investimentos. Mas eu quero dizer que o prêmio não é do prefeito Veneziano, o prêmio é de cada 
agente político, de cada agente administrativo, é mais ainda de cada cidadão que tem mostrado ao longo desses 
dois anos e quatro meses a confiança em um novo modelo, uma nova estrutura, em novas ações, em novas 
realizações. Vem a CG, a esse palco, essa alegria. Realizar um evento dessa magnitude não seria possível se nós 
não tivéssemos, se não contássemos com aqueles que representam entidades públicas, sejam privadas ou mesmo 
federais. Aqueles que têm a sensibilidade de saber que quando você fala sobre São João, você fala sobre cultura, 
você fala sobre raízes, e esse evento não poderia deixar de passar sem participações. Não é justificável um 
evento dessa magnitude tenha deixado de receber apoio daqueles que teriam obrigações sim de se fazer presente. 
Por isso, por uma questão de gratidão, por compromissos assumidos para reconhecer aqueles que tem 
compartilhado conosco. Tenho dito e disse, desse mesmo palco ao presidente Lula: “presidente, a sua 
participação, a sua efetiva colaboração aos projetos por nós encaminhados tem sido definitiva”. Também com 
relação ao São João, agradecemos o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, o nosso gerente Feitosa aqui 
está conosco, Empresa dos Correios e Telégrafos, lembrando que ontem nós lançávamos o selo oficial do São 
João em sua edição 2007, por Pelegrino que é o nosso diretor no Estado da Paraíba, a Petrobrás, o Banco do 
Nordeste do Brasil, o Ministério do Turismo, o Ministério da Cultura, instituições públicas federais que mais 
uma vez terminam por ser responsáveis pela maior colaboração de patrocínio para a realização deste evento. 
Instituições privadas como a Natura, Nescafé, Visa, Alpargatas, Atacadão, Aurora, Ambev (através da Skol), 
Smirnoff, Nestlé, Souza Cruz, Elma Chips, Sadia, todos colaboradores e patrocinadores para que nós 
pudéssemos realizar esse evento. Amigos, companheiros de todas as horas, minhas amigas e meus amigos, meus 
queridos presentes a este Parque, quero agradecer penhoradamente, numa noite que nós estamos a brindar a 
milhares e milhares de cidadãos, através dessa presença de nosso poeta Tom Oliveira, do nosso Jairo Madruga 
que canta o hino oficial do São João em todas as aberturas dessas edições, da orquestra sinfônica que fez uma 
justíssima homenagem ao nosso mestre Sivuca. Quero declarar aberto oficialmente o maior evento popular do 
Brasil, o São João de Campina, ainda melhor e ainda maior. Muito grato que todos possam ter uma ótima festa.” 
(RÊGO, 2007) 
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auxiliar nos gastos com as celebrações. Também falou com ênfase do título agraciado à CG 

pelo jornal paulista Gazeta Mercantil, conforme a transcrição da nota de rodapé acima.  

No final de sua fala o prefeito avisa que o cantor Jairo Madruga está logo ali, a postos 

para em seguida entoar a canção que é reconhecida como o “hino do Maior São João do 

Mundo”, a música de Luiz Gonzaga e José Fernandes “Olha pro céu”. Em seguida, abre o 

Maior São João do Mundo: “Quero declarar aberto oficialmente o maior evento popular do 

Brasil, o São João de Campina, ainda melhor e ainda maior. Muito grato que todos possam ter 

uma ótima festa.” É a deixa para que a orquestra começasse a tocar a música, enquanto que o 

prefeito sai dançando com a primeira dama, para a multidão à frente. No frio e estrelado céu 

do Parque do Povo começa o show pirotécnico com quatro toneladas de fogos de artifício. O 

momento é apoteótico, com eufóricos gritos de ovação vindos do público. Em momento de 

vivificação, segundo o apontamento de Durkheim (1989), em que se forma o corpo coletivo, 

todos cantam o hino do Maior São João do Mundo. E o prefeito, o galã, o ídolo, no papel de 

protagonista da cerimônia, também se consagra como o primeiro astro da festa. 

A presença de Veneziano no espaço mais nobre do Maior São João do Mundo, lugar 

para as concorridas apresentações artístico-musicais de artistas de renome, manifesta-se como 

uma ocorrência especial e diferenciada, uma exceção destes nossos tempos, em que a política 

dificilmente acontece nos espaços públicos. Como assinala Rubim (1995, p. 131): “Cada vez 

mais, a atividade pública se vê obrigada a ser exercida e transitar na dimensão pública da 

sociedade, através do trabalho de mediação da contemporânea comunicação.”  

Os processos eleitorais se fixam na ampliação do candidato como produto, em campos 

de dimensões públicas direcionadas por imagens em que o cidadão parece não ter corpo 

material, ao não pode contar com espaços sociais para trocas de ideias, o debate fervoroso, 

questionamentos com as devidas respostas. Ele também se esgazeia como uma imagem, 

diferentemente das representações imagéticas do político.   
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FIGURA 16  -  O  PREFEITO VENEZIANO V ITAL DO RÊGO ABRE O  

MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO EM 2007 

 

O modelo de supremacia da mídia se impõe, fazendo a vida social se efetivar em 

projeções imagéticas, em ações de cooptação das massas populares para experiências e 

participações políticas virtuais, cujo imaginário é preenchido pelas intermitentes enunciações 

simbólicas das “tele-realidades”, a exemplo do sucesso do candidato que consegue ser mais 

efetivo com sua imagem. 

Assim, a comunicação política se efetiva na extrema dependência dos processos 

midiáticos, que surge num status de onipresença, instância mediadora generalista que decide 

pela condução das questões relativas à participação social, processos políticos, cidadania e 

opinião pública. Conforme assevera Rubim (1995, p. 131): “A complexidade da sociabilidade 

atual e o desenvolvimento da comunicação mediática, portadora do virtual monopólio da 

construção da dimensão pública da atualidade, subtraem da política o controle e o poder de se 

realizar como coisa pública.”  

Por isso, a relevância e condição diferenciada que atribuímos as ações performáticas do 

prefeito, reunindo o discurso de exaltação à Campina, ao megaevento e parceiros, e sua 

apresentação estrelar, potencializada como encenação espetacular pela grande interação com 

os presentes, comprovada pela significativa participação popular no coro de milhares de vozes 

ao cantar o “hino do Maior São João do Mundo”. Reconhecemos, no caso, a festa com o raro 

atributo destes tempos atuais de permitir que a comunicação política aconteça na dimensão 

pública. Tanto que em resposta à apresentação de Veneziano no palco, na platéia as 

expressões dos rostos das pessoas são de notório entusiasmo e arrebatamento, em comunhão 

com a proposta de exaltação à cidade e ao evento proposta pelo político. Além de caracterizar 
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a festa como um fenômeno sócio-participativo, de pertencimento sociocultural, com 

simbologia identitária, no formato assim definido por Canclini (2008, p. 163):    

 
Ter uma identidade seria, antes de mais nada, ter um país, uma cidade ou um bairro, 
uma entidade em que tudo o que é compartilhado pelos que habitam esse lugar se 
tornasse idêntico ou intercambiável. Nesses territórios a identidade é posta em cena, 
celebrada nas festas e dramatizada também nos rituais cotidianos (grifo nosso). 

 

Para Bauman (2005, p. 30-31), identidade como um novo e complexo objeto de 

investigação não é contemplado pelos entendimentos da sociologia clássica, área do 

conhecimento que explica o homem na sua adequação ao grupo social do qual 

originariamente faz parte. Em conformidade com o princípio do cuius régio, eius natio42, 

extinta configuração da estrutura social em razão das atuais indefinições das questões 

relativas a pertencimento e da dificuldade de uma formação cultural centrada e unitária que 

impossibilita aos indivíduos uma firme ancoragem social e leva a um sentimento de 

insegurança, levando-os a clamar pela percepção de uma identidade mais sólida. 

O grupo social necessita de sentidos circulantes de identificação, experiências reais que 

preencham o imaginário de seus indivíduos de modo a aglutinar suas identidades sociais. O 

conjunto de sentimentos e sensibilidades experimentados nas vivências sociais desencadeia o 

imaginário responsável pelas aspirações, objetivos e valores dos indivíduos, em configurações 

das especificidades culturais e identitárias, derivadas de consensos e conflitos, amores e 

aversões, preferências artísticas e estéticas, processamentos simbólicos do passado e presente 

na função de projetar o futuro. Tudo inspirando a participação social, e ao mesmo tempo 

sendo influenciado pelas trocas comunicacionais das vivências societárias e por mitos e ritos 

presentes na incomensurável rede de expressões do complexo mundo da cultura. 

O Maior São João do Mundo se caracteriza por um mundo cultural de notória 

complexidade, composto por uma incomensurável plêiade de mitos e ritos, diversos deles 

aproveitados para usos políticos, que procuram se interagir com representações previamente 

aceitas pela comunidade campinense como símbolos de seu etos sociocultural. Nas suas ações 

manipulam redes simbólicas representativas para as sociabilidades locais, desempenham o 

papel de agentes construtores da identidade sócio-regional, segundo o pensar de Burke (1995, 

p. 92):     

 
Os historiadores culturais costumavam supor que as formas aparentes da cultura 
‘expressavam' ou ‘refletiam’ alguma realidade intrínseca mais profunda. Hoje em 
dia essa suposição é com frequência criticada como excessivamente reducionista ou 
determinista e a atual metáfora mais usada não é “reflexo” e sim “construção”. 

                                                 
42 Situação de apego e pertencimento ao grupo social, geralmente com base na ligação territorial. 
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Os políticos nada mais fazem do que se apropriarem do imaginário junino regional, por 

meio das redes discursivo-imagéticas presentes nas celebrações, em momentos propícios, das 

vivências lúdicas, de boa vontade do povo, do clima festivo. Tudo ampliado pelos 

simbolismos produzidos pela materialidade do arraial cenográfico, danças de forró, 

quadrilhas, músicas, comidas e bebidas típicas, além de muitas outras manifestações que 

significam a plenitude da cultura junino-nordestina. 

Charaudeau (2006, p. 113-166) escreve sobre a estratégia dos políticos para ter uma 

imagem coerente com o etos de seu grupo humano, procurando agir em representações que 

correspondam ao imaginário social de seus eleitores, de modo a conseguir a confiança do 

povo e se identificar com as massas. No caso, o objetivo é a conquista do etos da 

credibilidade, que se divide em três tipos: de “homem sério”, de “virtude” e de 

“competência”.   

No etos da identificação, segundo Chareaudeau (2006, p. 137), os conceitos e imagens 

que o povo tem do político se derivam “do afeto social: o cidadão, mediante um processo de 

identificação irracional, funda sua identidade na do político.” 

O político enfrenta grandes desafios para conseguir uniformidade de identificação com 

o povo, dependente de seu comportamento e imagens pessoais que projeta de si, segundo suas 

ações (representações), mediante a heterogeneidade e inconsistência de imaginários num 

mesmo grupo social. A saída para o homem público é procurar emanar diferentes perfis de 

sua personalidade, sem que algum deles prejudique o outro.    

Para Charaudeau (2006, p. 138), mesmo com imagens polivalentes, o político procura 

trabalhar o etos da identificação secionado em seis partes: etos da “potência”, de “caráter”, da 

“inteligência”, da “humanidade”, de “chefe” e da “solidariedade”, configurações políticas 

com objetivos de trocas identitárias com o meio social. 

Diferentes prefeitos de CG, no desempenho de suas funções administrativas, portam-se 

de maneira a projetar perfis inerentes aos seis tipos de etos de identificação. Porém, no que 

tange ao Maior São João do Mundo, vislumbramos como mais notórios o etos da potência, de 

chefe e da humanidade, empregando-os como modelo teórico na interpretação das projeções 

de seus próprios e respectivos perfis políticos.       

O etos da potência, no formato definido por Charaudeau (2006, p. 138-139), contempla 

a associação com as forças da natureza, com associação à virilidade sexual do homem, 

característica nem sempre explicitamente trabalhada pelos políticos, mas com a comum 
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presença de diversos deles que sugerem o perfil de “Dons Juans”, com facilidades para 

conquistas amorosas e impressionar o eleitorado feminino. 

 Na projeção de etos da “potência”, mais amenos, há políticos que procuram demonstrar 

saúde, preparo físico para extenuantes jornadas de campanhas eleitorais e formidável 

disposição para o trabalho, assim como acontece em CG, na evidente proposta de seus 

prefeitos e respectivos secretariados para demonstrar seus esforços na organização e 

realização de todas as edições do megaevento junino campinense.     

O homem público ainda se esforça para projetar seu etos da “humanidade” (p. 148-153), 

comprovar seu espírito humanitário, instruído por sentimentos nobres, movido à compaixão 

por aqueles que enfrentam problemas e sofrimentos. Mas também sem esconder seus defeitos 

e fraquezas, mostrando-se tão humano quanto seus eleitores, humilde a ponto de nunca se 

colocar como um ser superior ao povo, confessando os limites de sua capacidade de gestão. 

Porém sempre deixando claro que a falta de determinada ação esperada pelo clamor popular, 

seria uma realização impossível a qualquer outro que estivesse em seu lugar. O etos da 

“humanidade” procura estabelecer o célebre preceito: “Para ser um homem público não é 

preciso ser menos homem.” 

Num exercício analógico, se junta ao referido etos humanitário, aspectos relativos a 

manifestações culturais identitárias, mediante comportamentos dos prefeitos que os fazem 

parecer pessoas simples, participativas, agindo como se fossem apenas brincantes dos 

acontecimentos lúdicos festivos do Maior São João do Mundo, a exemplo de Cássio Cunha 

Lima que foi dançar com o público, e Veneziano Vital do Rêgo que, mesmo na condição de 

estrela na cerimônia de abertura dos festejos de 2007, ao sair dançando com a primeira-dama 

do município, passou o sentido de se divertir como as demais pessoas.  

Por outro lado, durante os 30 dias de festa os prefeitos e demais políticos participam de 

inúmeros eventos lúdicos e culturais, além de circular livremente pelos locais de realização 

das atividades, especialmente no Parque do Povo. Aproveitam cada oportunidade para se 

interagir com o povo, distribuindo os mais diversos tipos de cumprimentos, desde simples 

acenos aos mais efusivos abraços.  

O etos de “chefe” (CHARAUDEAU, 2006, p. 153-163) corresponde à construção da 

imagem do político com estratégias para que o eleitor se identifique com o perfil de liderança, 

aderindo ao mesmo modo de ser, legitimando, de forma espontânea, segundo suas 

emotividades pessoais, a figura do homem público na função de um guia, em virtude de ações 

políticas que se confundem com os atos de cidadania.  
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Lembremos de como Cássio Cunha Lima assumiu a responsabilidade de ser o diretor de 

cena das transmissões do Fantástico, dando conta de conseguir a cooperação do público, 

pondo a massa para dançar. Veneziano Vital do Rêgo, por sua vez, também comandou a 

grande dança de abertura da edição da festa de 2007, ao som de “Olha pro céu”. Minutos 

antes, ao proferir seu discurso, relatou sua viagem a São Paulo para receber o prêmio 

agraciado a CG, como o legítimo representante do município, de sua pujança e dinamismo, na 

incontestável posição de líder de toda a comunidade. 

Cada sociedade emana projeções imagéticas, ao gerar, de si própria, realidades culturais 

e identitárias de determinados momentos histórico-sociais, em construções de simbolismos e 

representações relativos à sua identidade, condição dependente de configurações e contextos, 

a exemplo das festas, tais como o Maior São João do Mundo. Evento caracterizado por 

comportamentos libertários e atos lúdicos festivos dos participantes atraídos por signos 

temáticos populares do ciclo junino, decorrentes de tradições, usos, costumes e demais bens 

culturais expressos na arte e na estética, que têm enorme significado para as pessoas ao tocar 

na emotividade relativa às questões de pertencimento, memória e identidade, assim 

assinaladas por Orlandi (1992, p. 34):   

 
Não é a cultura da história factual, mas a das lendas, dos mitos, da relação da 
linguagem com os sentidos. Nessa perspectiva, são outros sentidos do histórico, do 
cultural, do social que constroem um imaginário social que nos permite fazer parte 
de um país, de um estado, de uma história e de uma formação social determinada. 

 
A maior parte dos frequentadores da grande festa de CG é composta por moradores 

locais, de outros municípios da Paraíba e dos demais estados vizinhos, ou seja, o visitante do 

evento, em sua maior parte, é regional, apesar da significativa presença de turistas vindos de 

longe. O grupo composto por pessoas de outras regiões, majoritariamente, reúne pessoas 

oriundas do sul e sudeste do Brasil, porém com raízes na região. Isso vale dizer que o “ 

homem tribal” da festa vem exatamente em busca daquele lugar específico, com marcas 

identitárias, históricas, memoriais e culturais, e até familiares, de modo que a atração de 

olhares e a aproximação de corpos carregam juntos os espíritos juninos. Nesse caso a diversão 

parece encontrar motivação nas questões de pertencimento e identidade inerentes à cultura de 

origem, o que amplia a importância das questões comportamentais e motivacionais. 

Tal ancoragem social possibilitada pelo Maior São João do Mundo, que o povo 

necessita para firmar sua identidade, proporcionada pelos signos da cultura junina, 

potencialmente eficazes pelo ambiente lúdico festivo, é oportunamente aproveitada pelos 

organizadores da festa. Neste sentido se revela como uma peça emblemática a pintura artística 
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(figura 17), produzida para a edição do evento de 2007, retratando o prefeito Veneziano como 

um sanfoneiro, num efusivo e festivo cenário junino, uma sugestão extremamente objetiva do 

político como símbolo do megaevento campinense, para o reconhecimento identitário do 

povo. 

 

 
FIGURA 17  – FOTOGRAFIA DE UM PAINEL EM GRAFITE DO PREFEITO  

VENEZIANO VITAL DO RÊGO DECORANDO O CENTRO DE ARTES E CULTURA MARINÊS 

 
 

A imagem é muito representativa por significar uma apreensão dos signos da festa: da 

sanfona e do sanfoneiro, figura indispensável para celebração junina, potencializada ainda, no 

sentido de identidade regional e entrelaçamentos socioculturais, pelo indefectível chapéu de 

couro. O cantor e compositor Biliu de Campina, no sugestivo título de uma canção Chapéu de 

Couro, entoa: “Quem usa chapéu de couro dignifica a região, tem as raízes da terra fincada no 

coração.” As bandeirolas e a explosão de fogos completam e ampliam a conotação junino-

festiva do retrato do prefeito junino.   

Além das projeções pessoais dos políticos, há aquelas promovidas por outros agentes. 

Sendo difícil mensurar até em que ponto tais discursos de enaltecimento, articulados por 

terceiros, relativos ao perfil de etos de “chefe”, são espontâneos, de sincero reconhecimento à 

sua figura pública. Ou, numa outra perspectiva, afirmações suspeitas, para retribuir, mesmo 

que implicitamente, de contratos comerciais de prestação de serviços. Talvez até mesmo atos 

de bajulação, a exemplo de artistas que, escalados para se apresentarem na festa, durante seus 

shows na edição do evento de 2007 teceram rasgados elogios ao prefeito Veneziano, além de 

repetir palavras de ufanismo a CG por realizar um evento tão portentoso. 
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No dia 22 de junho de 2007, data nobre da festa por cair numa noite de sexta-feira, 

antevéspera de São João, aconteceu o show do cantor e compositor paraibano Zé Ramalho, 

concorrida atração, mediante o renome do artista, celebridade para os paraibanos, 

principalmente em CG, ao ser reconhecido como um patrimônio cultural da cidade. Às 23 

horas o apresentador fala ao grande público:  

 
Na cidade do Maior São João do Mundo, realização da PMCG, registramos a 
presença do deputado da câmara dos deputados Arlindo Chinaglia. Ôpa presidente, 
seja bem-vindo presidente. O público que hoje e nas demais noites curtem todas as 
atrações do Parque do Povo pode contar com Programa de Transporte Integrado da 
Prefeitura Municipal de Campina Grande, com ônibus funcionando para todos os 
bairros durante toda a noite.  
 

Enfim, depois de muito suspense anuncia: “Em nome dos patrocinadores do Maior São 

João do Mundo, Cerveja Skol, Vodka Smirnorff, Nestlé, Natura, Bradesco, Elma Chips, 

Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Sandálias Havaianas, vamos aplaudir Zé 

Ramalho.” 

O cantor entra no palco vestindo uma camisa de seda vermelha, com “gola papal”, com 

as mãos levantadas. Para e se curva, como reverência ao público. No palco, em pé, bem 

recostado e na penumbra, junto com sua esposa, está o prefeito. Tocando sua guitarra, ao som 

de muitas palmas e gritos de ovação, Zé Ramalho começa a cantar: “Hêee... Hêee... Ôoo... 

Ôoo... Não precisa de dinheiro para ouvir meu canto, sou canário do rei...”.  

Durante a apresentação o cantor faz algumas pausas para conversar com o público. 

Numa dessas oportunidades relata suas aventuras de criança e adolescente em CG:     

 
Morei no bairro São José, estudei no Colégio Pio XI e no Colégio Alfredo Dantas. 
Fui a muita matinê no Cine Capitólio, no Cine Babilônia. É uma emoção dupla, mais 
ainda encontrar vocês aqui mais uma vez essa noite. Viva Campina! Para vocês 
todos que fazem parte dessa massa, fiquem na paz e obrigado pelo carinho. 
 

Em seguida, chama Veneziano para se aproximar e falar ao público. Abraça-o, beija-o e 

diz: “Vou dar um grande abraço em você cara. Parabéns você da cidade de Campina que 

trabalha sempre para uma cidade melhor, com a garra que você tem Veneziano. Obrigado.” O 

prefeito responde:    

Ficamos impressionados com essa forma do público interagir! A platéia responde 
quase que em êxtase e em delírio as canções que nunca envelhecem do seu 
repertório. Para nós é muito gratificante, você é figura cativa de Campina, feliz São 
João Campina, grato por tudo. Obrigado Zé. 
 

Prefeito e cantor (duas grandes atrações da noite) trocam um forte abraço enquanto são 

aplaudidos, para em seguida o político acenar para o público e deixar o palco para encerrar 

seu show particular, deixando que o outro show, o musical, continue.  
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Na Pirâmide, em meio a apresentação de quadrilhas juninas, o locutor não perde a 

oportunidade para frequentemente elogiar Veneziano. Ao anunciar as quadrilhas, citando seu 

bairro de origem, aproveita para associar o local às benesses que recebe do prefeito: “A 

próxima quadrilha a se apresentar é a Melhor Que Tem, do Santa Rosa. Quem mora ali na 

região do Santa Rosa, Jardim Quarenta, Jardim Paulistano tá vendo que o Cabeludo43 tá 

trabalhando.” 

Também em 2007, edição da festa em homenagem ao músico paraibano Sivuca, na 

noite do dia 21 de junho, durante o show de Dominguinhos, também aconteceu uma aparição 

(apresentação) do prefeito. No ápice da apresentação, em que o artista acompanhado por Pinto 

do Acordeão, o instrumentalista francês Richard Galliano e Glória Gadelha, viúva de Sivuca, 

acabara de cantar Feira de Mangaio, talvez a canção mais popular do homenageado, houve 

uma pausa. Para que o Veneziano também reverenciasse Sivuca, saudasse os músicos e 

falasse ao público, em preciosa oportunidade para fazer sua promoção política em relação ao 

Maior São João do Mundo, ao comentar sobre o melhor planejamento e profissionalização 

daquela edição da festa. Além de exaltar o evento por ser pauta de um documentário da rede 

de televisão inglesa BBC.44 

As encenações políticas, de poder, durante diferentes eventos do Maior São João do 

Mundo, especialmente em meio às apresentações artísticas, exemplificam a contemporânea 

confluência entre política e espetáculos, ou, em outras palavras, a escolha dos políticos pela 

espetacularização. Um velho modelo de entrelaçamentos conforme o dizer de Rubim (2004, p. 

                                                 
43 Cognome popular do prefeito Veneziano Vital do Rêgo, em decorrência de seus cabelos compridos, que ele 
notoriamente utiliza como uma marca pessoal. 
44 O discurso do prefeito na oportunidade: “Nós estamos podendo oferecer à CG, a todos que nos visitam, essa 
noite fantástica. Dominguinhos, seja bem vindo à CG, à Paraíba. Ontem à noite nós abríamos oficialmente a 
visitação pública à Casa de Sivuca e eu dizia que o São João de Campina estava completo, a sua formatação, a 
proposta para o ano de 2007, maior, mais profissionalizado, melhor organizado, mais planejado. Sinto-me feliz e 
satisfeito com nosso evento, na companhia de Glorinha aqui ao lado e desse trio, que bem disse Gilson Lira, esse 
grande time, porque aqui está presente Richard Galeano, na companhia desses extraordinários músicos 
brasileiros, e aí a alegria de estar ao lado de um pernambucano, de um paraibano (Pinto do Acordeão), cabras da 
peste. Nós dizíamos da nossa satisfação de estar oferecendo à Campina algo de novo, e essa noite tem sido 
fantástica para todos nós. Eu não teria a necessidade de vim falar a vocês, que como vocês eu estava 
espectrando, abeberando-me da capacidade desses artistas. Mas eu quero agradecer profundamente ao retorno de 
Dominguinhos ao nosso palco principal do Parque do Povo, merecedor ou merecedora é CG de recebê-los aqui. 
Nós estamos felicíssimos pela sua capacidade de superar as adversidades, de superar os obstáculos, porque todos 
nós queremos ver você como estamos a observar [palavras relativas à recuperação de Dominguinhos que havia 
enfrentado sérios problemas de saúde]. Você vive acima de tudo para trazer sua alegria contagiante, sua 
capacidade inigualável ao lado desde instrumento que tanto nos toca. Agradecer a todos que estão a fazer este 
documentário, a BBC de Londres haverá, nesses próximos meses, de levar ao mundo um pouco da nossa história 
um pouco da nossa cultura. Agradecer Richard Galeano que vem à Paraíba reservando um pouco do seu tempo a 
nós campinenses. Agradecer a Pinto que é tão próximo à gente e que vem também abrilhantar essa festa. Nada 
mais a dizer, a não ser como todos os campinenses, agradecer penhoradamente ao nosso Deus maior pela dádiva 
que nos concede de estarmos, todos nós juntos, a aplaudir esse trio fantástico. Muito grato. Obrigado 
Dominguinhos, Richard. Obrigado Pinto. Parabéns Campina. Parabéns Paraíba e a todos os visitantes que pode 
ao nos visitar observar esse trio fantástico. Boa noite a todos.” 
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190), ao considerar o espetáculo como algo historicamente entrelaçado aos processos 

políticos. Em função da política “entendida como acionamento sempre combinado e desigual 

de dimensões emocionais, cognitivas, valorativas, estéticas e argumentativas, o espetáculo 

aparece como uma possibilidade de realização, dentre outras em cena. 
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4  A  ECONOMIA  DA  FESTA 
 

 

Nos últimos anos houve um sensível crescimento das festas populares brasileiras. Hoje 

identificadas como produtos de investimentos e ganhos financeiros de importância, 

movimentam altos valores em sua produção e envolvem setores produtivos rentáveis, nos 

moldes de bens de consumo de massa, conforme o interesse que desperta em investidores, 

patrocinadores, governos, cadeia produtiva do turismo, mídia, entre outras áreas da economia. 

Muitos municípios têm suas grandes festas entre as principais atividades econômicas locais, 

Logo, alcançam primazia na conhecida fórmula de empregar as tradições e o etos local em 

função de formas espetaculares para atividades de entretenimento e lazer no campo das trocas 

comerciais.  

Rubim (2005a, p. 19) assinala que apenas em tempos da modernidade e, mais 

intensamente na contemporaneidade, o espetáculo se diferenciou das práticas sociais políticas 

e religiosas, tornando-se produto de consumo cultural associado à mídia, mediante a 

configuração da cultura que cada vez mais se industrializa.   

O Maior São João do Mundo é uma festa, mas também uma nova maneira de produzir e 

circular a cultura, com atividades lúdicas, divisão de trabalho, disputas e conflitos, no campo 

da política, sociabilidade e, em particular, conforme o foco do presente capítulo, da economia 

cujas manifestações revelam complexos campos de interfaces e transversalidades.  

A PMCG atesta que o evento movimenta cerca de 50 setores da economia local, como 

fonte de geração de renda e riqueza tanto para os cofres públicos, com aumento da receita de 

impostos, quanto para as empresas, em especial da cadeia produtiva do turismo. Anuncia 

ainda que a maior parte dos gastos com a estrutura do evento e pagamento das atrações 

artísticas é custeada por patrocinadores. Em 2007 a administração municipal contabilizou a 

presença de 1,5 milhão de participantes nos festejos, 700 horas de forró, 500 atrações no 

Parque do Povo, 160 trios de forró pé-de-serra e 200 quadrilhas que se apresentaram nos 

bairros da cidade e nas principais noites do evento.  
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O site oficial do evento, administrado pela SEDE (Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico) da PMCG, dias antes do início da festa de 2009, publicou a matéria “São João de 

Campina Grande assegura crescimento no PIB municipal”, título que evidencia a informação 

sobre o incremento da economia local derivada do evento:   

 
Nesta terça-feira, 26, o prefeito Veneziano Vital do Rêgo ressaltou que, além da 
perspectiva de atrair 1,5 milhão de pessoas para a cidade, os festejos do Maior São 
João do Mundo conseguirão, nesses 31 dias de festa, incrementar a economia da 
cidade e aumentar o número de empregos temporários. De acordo com um 
levantamento da Codemtur - Coordenadoria Municipal de Turismo da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SEDE), no ano passado os festejos juninos 
proporcionaram um impacto de quase R$ 16 milhões no PIB (Produto Interno Bruto) 
de Campina Grande.1  

 

Independentemente das informações oficiais, a percepção da realidade social indica que 

significativa parcela da população local faz parte da cadeia econômica da festa. Do guardador 

de carros à tapioqueira, do operário que monta as diferentes cenografias do Parque do Povo ao 

tocador de zabumba, participam dos lucros. Os profissionais e organizadores da cultura 

encontram ótimas oportunidades para mostrar seu talento e faturar com isso, conforme a 

afirmação de Rubim (2005c, p. 17-19): “fazer festa dá trabalho.” 

Na perspectiva de ganhos financeiros, a cultura é super dimensionada, relevante e 

estratégica para o desenvolvimento, na condição de base conceitual para tratar dos atores 

sociais, políticas e projetos de avanço socioeconômico, assim compreendido como um 

objetivo que extrapola a economia monetária, atingindo o desenvolvimento humano 

sustentável. A dimensão cultural necessita, então, ser alvo de decisões governamentais e 

ocupar o conjunto das políticas públicas. 

Portanto, a cultura pode ser vista como um conjunto de produção e elaboração de suas 

expressões, simbólica e material, com as iniciativas do ser humano que elabora os artefatos, 

desencadeia os processos do imaginário, os comportamentos, as práticas; as formas de 

expressão, de organização, de percepção e de apropriação do cotidiano. Significa os modos 

como o homem se reconhece, vê a si próprio, em função de seu relacionamento com seu 

mundo social.  Como observa Coelho (2008, p. 17) nesse entendimento tudo seria cultura. 

“Essa não é uma ideia operacional quando se deriva de uma disciplina que busca apenas 

entender o mundo para outra que quer atuar sobre o mundo de modo a transformá-lo. Uma 

                                                 
1 SÃO JOÃO de Campina Grande assegura crescimento no PIB municipal. Site oficial do Maior São João do 
Mundo. Campina Grande. 27 maio. 2009. Disponível em: 
<http://www.saojoaodecampina.pb.gov.br/geral/imprensa>.  Acesso em: 28 maio. 2009, às 17h. 
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ideia imobilizadora e engessadora, além de cômoda porque abrangente”. Coelho ainda 

propõe: “uma ideia de cultura de fato instrumental, efetivamente motriz” 

Com concepção restrita a cultura surge como fenômeno autônomo em relação a 

domínios da vida comunitária, a exemplo de sua presença no campo da economia. 

Estruturada, assim, num setor específico, num campo definido, que, segundo o entendimento 

de Bourdieu (1989, p. 64), configura-se como um “espaço social de relações objetivas.”  

Em campos singulares e especializados, a cultura envolve e se manifesta por meio de 

uma série de instituições e práticas específicas inerentes a profissões, atores, discursos 

midiáticos, linguagens, símbolos, ideários, valores, interesses, vivências consensuais ou 

tensas e conflituosas, prazeres, regras e sanções. Portanto, contrariamente ao sentido 

antropológico, na concepção restrita, segundo a reflexão de Botelho (2001, p. 76), a cultura é 

vista fora da expressividade natural de criação e consumo do cotidiano da comunidade social 

onde ela se desenvolve, articulando-se com uma produção elaborada com produção de 

sentidos específicos para atingir um público determinado, empregando meios selecionados de 

representação.  

Tratam-se, portanto, de produções culturais organizadas por sistemas econômicos que 

desenvolvem planejamentos, programas e projetos de estímulo, inclusive com a criação de 

agências ou fórmulas de financiamento para os produtores, um circuito organizacional, enfim 

“que estimula, por diversos meios, a produção, a circulação e o consumo de bens simbólicos, 

ou seja, aquilo que o senso comum entende por cultura” (BOTELHO, 2001, p. 77). E no 

circuito da organização e produção cultural cada vez mais se estabelecem os sistemas 

empresariais, nos novos parâmetros da economia da cultura ou indústria criativa. 

Na dimensão da economia, a cultura é importante para o desenvolvimento, uma questão 

estratégica segundo os apontamentos das áreas acadêmicas multidisciplinares, que nos últimos 

anos passaram a pensar em projetos para o setor, especialmente no âmbito das políticas 

públicas governamentais e no círculo de ação de agências e organizações da sociedade civil.  

Seja por iniciativas oficiais, ou mesmo na condução empresarial, as atividades do setor 

se efetivam em perspectivas do desenvolvimento local sustentado, o qual preconiza a 

diferença entre desenvolvimento e crescimento econômico. A compreensão de 

desenvolvimento sustentado passa por aspectos plurais que aglutinam à perspectiva 

econômica, os aspectos sociais, políticos, ambientais e, em especial, culturais.  

O entendimento da cultura como recurso prevalece como opção pragmática, como valor 

simbólico a ser agregado. Ou também como um bem ou serviço, em expressões que por si 

próprias são negócios econômicos para gerar montantes financeiros, em formas vistas por 
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Antonio Negri e Giuseppe Cocco (20062 apud MIGUEZ),3 como que adaptadas aos modos de 

produção capitalista da atualidade, no quais “a cultura não tem só um expressivo peso 

econômico. A economia como um todo depende cada vez mais, em seu conjunto, das 

dimensões culturais.” 

A visão da cultura como bem econômico de significativa valia alterou as conceituações 

da antropologia da cultura. Para quem as expressões eruditas, ou numa outra denominação, a 

alta cultura, sempre se distinguiu da cultura de massa. De acordo com as observações de 

Yúdice (2004), a alta cultura passou a ser considerada um recurso para o desenvolvimento 

urbano e incremento dos museus contemporâneos. A cultura popular também, na diversidade 

de suas práticas artísticas e estéticas do cotidiano, possui notório valor simbólico como 

produtos de consumo para o turismo e promoção comercial do patrimônio histórico-cultural, 

sendo ainda empregada pela indústria cultural massiva. Especialmente para o mundo do 

entretenimento, tanto que os direitos autorais de músicas, filmes, vídeos e televisão 

contribuem significativamente para o Produto Interno Bruto (PIB) de diversos países.    

 
A cultura é hoje vista como algo em que se deve investir, distribuída nas mais 
diversas formas, utilizada como atração para o desenvolvimento econômico e 
turístico, como mola propulsora das indústrias culturais e como fonte inesgotável 
para novas indústrias que dependem da propriedade intelectual. (YÚDICE, 2004, 
p.11). 

 

O processo faz com que a cultura, costumeiramente vivenciada e protagonizada por 

atores das comunidades autóctones, como bem econômico, recurso a ser explorado 

financeiramente, passou a ser gerenciada tanto local quanto globalmente por corporações 

multinacionais, de acordo com o pensamento de Moraes (2005, p. 196):  

As corporações implementam políticas de produção, comercialização e marketing 
em mercados geograficamente dispersos, absorvendo certas particularidades 
socioculturais dos países em que operam. Mesclam o global e o regional na fusão 
“glocal”, muitas vezes em parcerias com operadores e fornecedores locais. 

 

Há, portanto, uma nova perspectiva para se reconhecer a cultura, referente às indústrias 

criativas, que emergem do impacto das novas tecnologias, na produção, mercados e 

organização das atividades econômicas, sociais e culturais, com o propósito de obter maior 

compreensão sobre os sistemas que organizam produtos utilizando o conhecimento, a 

criatividade e o capital intelectual como seus principais recursos de produção. Esta economia 
                                                 
2 NEGRI, Antônio; COCCO, Giuseppe. O monstro e o poeta. Folha de São Paulo. São Paulo, SP. 3 mar. 2006. 
Opinião. 
3 MIGUEZ DE OLIVEIRA, Paulo César. Repertório de fontes sobre economia criativa. Disponível em 
<http://www.cult.ufba.br>. Acesso em: 5 jan. 2008, às 11h45min.  
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da inovação também é uma nova economia política no sentido de que ela tem regras, divisão 

de trabalho e disputas. Difere dos preceitos da indústria cultural4 que enfatiza as relações entre 

comércio e as tradições culturais, da discussão sobre se a cultura é comercializada ou não.    

Na angulação da indústria criativa, o mais importante é o conhecimento relativo à 

produção dos produtos culturais, e sobre sua circulação e distribuição, com especial atenção 

ao controle da informação, equivalente ao entendimento sobre suas projeções simbólicas.  

 

Economia criativa ou indústrias criativas? Independentemente dos termos 
designativos trata de questões que ainda vão se conformando para formar 
paradigmas, mas alguns estudos direcionam a contextualização da festa segundo 
os parâmetros da nova área. As indústrias criativas são aquelas indústrias que têm 
sua origem na criatividade, habilidade e talento individuais e que têm um potencial 
para geração de empregos e riquezas por meio da geração e exploração da 
propriedade intelectual. Isto inclui propaganda, arquitetura, o mercado de artes e 
antiguidades, artesanatos, design, design de moda, filme e vídeo, software de lazer 
interativo, música, artes cênicas, publicações, software e jogos de computador, 
televisão e rádio. (BRITISH COUNCIL, 2005, apud MIGUEZ, 2007, 
p.102).5 

 

Além de suas diferenciações em relação à indústria cultural, as indústrias criativas se 

mostram mais relevantes na contemporaneidade, mediante seu impacto no âmbito das 

políticas públicas culturais, questão fundamental para as realidades do vasto campo cultural 

brasileiro, incluindo o mundo das festas populares.  

O tema, reconhecido também pela expressão “economia criativa”, pela emergência, 

ainda tem suas conceituações em fase de elaboração. Mas Reis (2008) afirma que se trata de 

produções culturais que valorizam a singularidade, o simbólico, e a criatividade. Esta última, 

                                                 
4 O conceito de indústria cultural elaborado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, e celebrizado no teor de 
seu texto A indústria cultural: o iluminismo como mistificação das massas, no bojo da Teoria Crítica da Escola 
de Frankfurt reúne, provavelmente, a mais discutida base teórica para a discussão da mídia diante de seu papel 
de difusora cultural com objetivos comerciais. Reúne, de um lado, detratores ao seu teor demasiadamente 
pessimista quanto às possibilidades de informação de baixa qualidade pelos veículos de comunicação, e de outro 
lado, opiniões favoráveis que destacam a sua lucidez em apontar a nocividade da cultura industrial massiva, 
como também interpretações que se situam na linha divisória, as quais enxergam problemas nas ideias 
frankfurtianas, mas também pensam que elas, apesar de serem tecidas em meados dos anos de 1940, continuam 
válidas para contribuir com a compreensão de fenômenos pós-modernos, já que a presença de produtos culturais 
massivos se recrudesceram na contemporaneidade. Todavia, independentemente dessas considerações, 
acreditamos ser indispensável lembrar que não podemos colocar no mesmo baú da indústria cultural todas as 
expressões artísticas e estéticas veiculadas na mídia. Nem todas elas, mesmo que atinjam um grande público 
(massivo), podem ser taxadas como de má qualidade, na concepção negativa frankfurtiana destinada às culturas 
de massa industrializadas.  
5 As ideias sobre as indústrias criativas e a economia criativa surgiram no Brasil apenas nos últimos anos. 
Emergência que não diz respeito apenas ao nosso país, mas também à maior parte das nações em 
desenvolvimento em que as potencialidades culturais não são devidamente avaliadas no âmbito econômico, em 
razões de posições equivocadas das estratégias de desenvolvimento. Ou mesmo pela carência de organismos 
oficiais e políticas públicas eficientes, com força para se interpor à grande concentração do mercado global de 
produção e distribuição dos bens e serviços criativos.   



151 
 

 

na sua condição de categórica intangibilidade e sem limites para desenvolver produtos para o 

consumo cultural, acaba se sobressaindo, mediante seu valor econômico.    

 

Criatividade. Palavra de definições múltiplas, que remete intuitivamente à 
capacidade não só de criar o novo, mas de reinventar, diluir paradigmas tradicionais, 
unir pontos aparentemente desconexos e, com isso, equacionar soluções para novos 
e velhos problemas. Em termos econômicos, a criatividade é um combustível 
renovável e cujo estoque aumenta com o uso. Além disso, a “concorrência” entre 
agentes criativos, em vez de saturar o mercado, atrai e estimula a atuação de novos 
produtores. (REIS, 2008, p. 15). 

 

Entre os avanços nos conceitos da economia criativa, ou indústria criativa, apesar da 

emergência dos conhecimentos relativos ao tema, há a preocupação de que seus parâmetros 

não apresentem muita novidade, limitando-se a apenas sugerir outras terminologias para 

classificar propostas de desenvolvimento conhecidas, dúvida que encontra ressonância no 

pragmatismo do mercado de investimentos. Neste caso, a economia criativa pode ser vista 

como uma mera reordenação de antigos projetos, principalmente porque a criatividade é 

reconhecida como combustível de inovação desde o início da civilização.  

No caso, a originalidade se define na necessidade de se convergir para um mesmo 

campo criativo de talentos, novas tecnologias, fenômenos da globalização, inclusão social e 

cultural, com o objetivo de promover um desenvolvimento socioeconômico mais rápido e 

uniforme, coisa ainda deficitária na aplicação de velhos modelos. A criatividade, portanto, na 

função de apontar para novas fórmulas de ganho financeiro, procura motivar a sociedade e 

projetar processos de organização compatíveis às potencialidades de geração de emprego e 

renda de determinada comunidade.   

Logo, o processo não é automático. Sua exequibilidade e alcance de resultados depende 

de adequações às realidades locais. O próprio termo e conceituação de economia criativa já 

sugerem a necessidade de adaptações, do complemento específico do toque especial e 

particular da produção cultural ou do lugar que a efetiva. Um conceito que também convoca a 

“economia da experiência”, definida por ações efetivadas em caráter de vanguarda, de forma a 

valorizae a originalidade, a iniciativa de fazer brotar novas criações que proporcionem 

resultado, algo de importância potencializada no campo da economia da cultura.  

A “economia da experiência”, no Brasil, encontrou um fértil campo de desenvolvimento 

nas festividades populares, reino da criatividade que aprendeu a aperfeiçoar ideias, evoluir 

com adaptações e agregar valores nas manifestações artístico-culturais dos eventos, inclusive 

com uso de tecnologia. Na ordem deste entendimento lembramos que houve, por exemplo, 

aquele domingo de carnaval em que a Bahia conheceu a Fobica, o veículo Ford Bigode do 



152 
 

 

mecânico e músico Adolfo Antônio Nascimento (Dodô), que recebeu uma pintura especial 

imitando confetes e serpentinas e dois altos falantes para ampliar o som de dois instrumentos 

musicais, os “paus elétricos”, um violão e um cavaquinho. Tocados por Dodô (violão) e seu 

amigo, radiotécnico e também músico, Osmar Álvares de Macedo (Osmar), responsável pelos 

acordes do cavaquinho. 

Com o sucesso do revolucionário invento automotor musical, a dupla, no ano seguinte, 

o aperfeiçoou, ao utilizar uma picape Chrysler, cujo maior espaço possibilitou a instalação de 

oito alto falantes, garantindo uma potência de som bem maior, assim como a presença de um 

terceiro músico, também amigo da dupla, o arquiteto Temístocles Aragão. Osmar saiu 

tocando a guitarra baiana, de som agudo, Dodô o violão-pau-elétrico, de som grave, e Aragão 

o triolim, um violão tenor de som médio.   

Nas laterais do veículo havia a inscrição “O trio elétrico”, uma referência aos três 

músicos que depois seria a designação do artefato ícone da maior festa brasileira, 

principalmente se vista em termos de participação popular. Invenção nascida da vontade de 

dois amigos músicos, que apenas desejam levar maior animação ao carnaval de sua cidade, 

mas acabaram alcançando fama internacional, que não parou de evoluir, ao aliar criatividade e 

tecnologia em altos graus de sofisticação.6  

A Oktoberfest de Blumenau, Santa Catarina, foi criada em 1984, como forma da cidade 

angariar recursos para reconstrução de parte de sua estrutura urbana e residências particulares, 

devastadas por uma grande enchente. Hoje é a maior festa com temática inspirada na cultura 

germânica fora do país de origem, ao perder apenas para a original celebração que existe 

desde 1810, em Munique, Alemanha. Blumenau aproveitou suas tradições baseada na sua 

formação histórico-cultural iniciada por imigrantes alemães, colonos em busca de terra para 

desenvolver atividades agrícolas.  

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, município do interior de São Paulo, decorre 

de uma iniciativa de um grupo de rapazes que, em 1955, com o propósito de realizar ações 

filantrópicas, resolveu fundar um clube com o nome de Os Independentes, associação que 

criou a festa, em 1956, como forma de promover a cultura regional e angariar recursos para 

suas obras de benemerência. 

A iniciativa da festa pelo clube ao organizar o evento foi inspirada na configuração 

histórico-cultural de Barretos, cidade reconhecida como ponto de chegada de gado oriundo 

                                                 
6 TRIO elétrico: a máquina de fazer alegria.  
Disponível em: <http://ibahia.globo.com/sosevenabahia/trio_eletrico.asp>. Acesso em: 12 jan. 2010, às 20h. 
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das pastagens de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso para abastecer a 

concentração dos frigoríficos da cidade. Registros históricos relatam que os peões 

responsáveis pelas boiadas se reuniam no entardecer para montar cavalos bravios, originando 

a prática tradicional que se solidificou no decorrer dos anos.  

A nomeação “Os Independentes” nasceu de uma diretriz da associação, constante no no 

seu primeiro estatuto, o qual determinava que seus sócios deveriam ser financeiramentes bem 

situados, independentes em questões monetárias, e solteiros. Segundo a memória popular 

barretense, o clube era formado por diletantismo, composta por playboys que queriam 

aproveitar a vida com “festas de arromba”. Contudo, já no primeiro ano de fundação, realizou 

ações comunitárias de promoção social, a exemplo de uma gincana beneficente. A diretriz 

benemérita teve continuidade, mantendo-se até a atualidade, mas apenas como um apêndice 

do trabalho da agremiação, em virtude do crescimento da sua festa do Peão de Boiadeiro, com 

forte perfil de investimento empresarial. A festa do peão de Barretos é o primeiro evento do 

país em seu gênero, hoje o maior do mundo, ao superar até mesmo os rodeios norte-

americanos.   

O evento adotou a prática do rodeio em touros, mais dinâmica e disputada, interessando 

até mesmo a peões internacionais, os melhores do mundo, atraídos pelos altos prêmios. Ainda 

é composta de feiras e exposições, shows, festivais gastronômicos, muitas baladas, entre 

outras manifestações. Para Amaral (1998, p. 142) é um exemplo de festividade que surgiu 

como  “um modo de enfrentar problemas sociais e ao crescer mostra-se como atividade 

aglutinadora de diferentes interesses, dos religiosos aos empresariais, dos filantrópicos aos da 

mídia e do espetáculo.” 

Com perfil análogo, os eventos populares Festa do Boi de Parantins, Festa da Uva de 

Caxias do Sul, Círio de Nazaré, entre outras, incluindo as festividades do ciclo junino do 

Nordeste com destaque para o São João de Caruaru e o Maior São João do Mundo. Todas 

essas realizações são representativas, em maior ou menor grau, como ações pertencentes ao 

rol da economia criativa, ao aglutinar configurações da economia da experiência que valoriza 

as manifestações locais, pautadas pela autenticidade. Iniciativas de avanço econômico com 

sustentabilidade ao contemplar o desenvolvimento social e a preservação cultural sem ranços 

contra as evoluções e adaptações. Duisenberg (apud Reis, 2008, p.22 ) afirma: 

 

A economia criativa seria uma abordagem holística e multidisciplinar, lidando com a 
interface entre economia, cultura e tecnologia, centrada na predominância de 
produtos e serviços com conteúdo criativo, valor cultural e objetivos de mercado, 
resultante de uma mudança gradual de paradigma. 
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O carnaval do Rio de Janeiro, particularmente os desfiles da Marquês de Sapucaí, 

também pode ser reconhecido como um megaevento enquadrado nos parâmetros da economia 

criativa. De forma superlativa, a publicidade o posiciona como “O maior espetáculo da terra”, 

e por movimentar altas cifras financeiras, além de promover significativa mobilização social. 

O aspecto cultural pode ser visto de forma superdimensionada na perspectiva que as 

expressividades carnavalescas, intrinsecamente enraizadas na cultura popular brasileira, são 

robustecidas pelos temas das escolas de samba. Trazem para a avenida as mais diversas 

expressividades culturais, em mágicos e sedutores espetáculos, numa configuração em que a 

criatividade é ainda inspirada e facilitada por recursos tecnológicos. O ordenamento estrutural 

da festa é a incessante renovação. 

Entretanto, o carnaval carioca também pode ser engolido pela sua própria grandiosidade 

e formato industrial, numa subsunção dos objetivos econômicos, incentivados pelos interesses 

da mídia, espaços da configuração social e comunitária, o localismo, a cultura promovida por 

quem a vivencia na proximidade geográfica e cotidiana. 

 

 

4.1  O  MA IOR  SÃO  JOÃ O  DO  MUNDO  E  A  EC ON OMIA  CRIATIVA 

 

A configuração histórica de CG como pólo econômico regional, culminou, nas últimas 

décadas, com o reconhecimento do município como centro tecnológico, no desenvolvimento 

de softwares e de indústrias de informática e eletrônica.  

Tais projeções de enaltecimento são oportunas para o poder político maquiar a realidade 

do município, com deficiências na sua estrutura urbana e problemas socioeconômicos de toda 

a ordem. Todavia, o efeito simbólico das vantagens campinenses dota a cidade de um especial 

status, perfil que se potencializa ao ser enunciado pelo ex-ministro da cultura Gilberto Gil 

(2000), em entrevista ao jornalista Rômulo Azevedo, na TV Paraíba:  

 
Essa vontade, esse anseio de ser Nova Iorque que Campina Grande tem... essa 
característica de entreposto, de eixo, de Carrefour, de cruzamento do Nordeste. 
Cidade que recebia fluxos de todas as regiões. A cidade da feira, a cidade do 
mercado, a cidade do negócio, a cidade onde tudo se troca, tudo se vende, tudo tem 
valor e nada tem valor. Quer dizer, já símbolo da modernidade... Essa volatilidade, 
essa capacidade de tudo ser e nada ser ao mesmo tempo, típico do cosmopolitismo 
que Campina Grande tem e que aparece na música de Jackson do Pandeiro com 
aquela benevolência e aquela malandragem. 
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O vanguardismo de CG é plenamente simbolizado pela sua grande festa, projeção 

superdimensionada já pela denominação Maior São João do Mundo, como também pela 

constatação de que nos últimos anos as principais cidades nordestinas procuram realizar 

megaeventos juninos, caso de Caruaru, Aracaju, São Luiz e Mossoró, entre outras. A 

liderança campinense, seja real ou simbólica, foi alcançada por determinados processos de 

planejamento e estruturação de sua celebração, ao utilizar linguagens atualizadas e aparato 

tecnológico para despertar o interesse de grande público, de diferentes “tribos”, atrair 

multidões, investimentos empresariais e mídia, sob o objetivo precípuo de promover 

resultados financeiros, gerando emprego e renda para a comunidade. Mas com discursos de 

reconverções de manifestações de raízes tradicionais. 

Para a economia criativa, a produção cultural depende dos talentos criadores, os 

responsáveis pelo seu valor e atratividade, que podem obter sucesso com novas expressões ou 

na reprodução das antigas que parecem ter mais chances de reconhecimento e interesse se 

utilizar novas linguagens. Para Reis (2008, p. 15) a sustentabilidade da produção cultural é 

dependente da circulação, de modo a promover a renovação da diversidade cultural, com 

estratégias  para que “o acesso a essa produção seja garantido (em especial dos jovens), em 

um jogo de forças da cultura de massas acirrado pela globalização.” 

As produções culturais se configuram por conteúdos tracionais em novas embalagens, 

ou em trocas culturais com manifestações exteriores, se o produto cultural tiver 

representatividade regional, valor artístico para transmitir a força das produções locais no 

âmbito da economia criativa. Se for impulsionado pela criatividade, por produtores e agentes 

da arte e cultura talentosos, com perfil inovador, prontos para enfrentar desafios que consigam 

dotar as expressões culturais de valor econômico, conforme as regras de sustentabilidade.  

As indústrias criativas, portanto, também se destacam pela sua potencialidade em gerar 

empregos, principalmente no campo da arte e da cultura, incluindo os serviços mais gerais 

para a estrutura de suas manifestações. Característica que encontra respaldo no Maior São 

João do Mundo, mesmo por meio de mensagens vindas de fontes oficiais ligadas à 

organização do evento, as quais, mesmo sob suspeitas de manipulações com propósitos de 

promover a administração municipal, nem sempre apresentam dados fantasiosos. Caso das 

informações publicadas no site oficial do evento, que pudemos comprovar, ao acompanhar os 

intensos trabalhos de montagem do aparato estrutural e cenográfico da festa de 2008, com 

intenso fluxo de trabalhadores:    

 
Além dos empregos gerados no comércio, hotéis e restaurantes o Maior São João do 
Mundo é responsável pela contratação de centenas de trabalhadores que ficam 
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responsáveis pela montagem das barracas, pavilhões e quiosques. Somente para o 
serviço de montagem das 163 barracas, 92 quiosques, réplica da Catedral de Nossa 
Senhora da Conceição (padroeira do município), da cidade cenográfica e da fogueira 
gigante foram necessários cerca de 600 trabalhadores. Entre esses trabalhadores 
contratados temporariamente para o Maior São João do Mundo estão profissionais 
das áreas de marcenaria, vendedores de milho, vendedores de calçados, enfeites e 
utensílios típicos do período junino, costureiras, garçons, seguranças particulares, 
sonoplastas, forrozeiros e entregadores, além de outros profissionais que garantem 
seu sustento graças ao evento de junho. Um dos restaurantes instalados no Parque do 
Povo precisou neste ano ampliar em 25% o seu quadro de funcionários, composto 
por 20 funcionários.7  

  

No dia da abertura dos festejos de 2007, no período da tarde, acompanhamos, no Centro 

de Artes e Cultura, os trabalhos de montagem do aparato utilizado para o show pirotécnico da 

abertura do Maior São João do Mundo a ocorrer na noite da mesma data. Ações 

supervisionadas por integrantes do Corpo de Bombeiros  

Na ocasião, o proprietário da empresa responsável pelos serviços, Marcelo Tiburtino, 

relatou fatos que exemplificam o círculo econômico da festa. Revelou que há 12 anos realiza 

o show pirotécnico do Maior São João do Mundo, como também da festa similar de Caruaru, 

sede de sua firma, onde trabalham 12 funcionários fixos. Ainda se responsabiliza pelos 

espetáculos de fogos de artifício em outros eventos do Nordeste: reveillón de várias capitais, 

da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém (Pernambuco), entre outros. Fala com orgulho do 

original show piromusical do Shopping Center Recife: “Quem viu pensou que fosse coisa do 

pessoal da Disney.” (informação verbal).8 

Para a queima de fogos, que aconteceria horas mais tarde, Tiburtino contou com 24 

funcionários. Grupo pequeno se comparado com a equipe de 120 pessoas que produziu o 

show pirotécnico do reveillón de Recife. “Hoje o show será de quatro toneladas de fogos, o 

primeiro aqui de CG tinha apenas 800 quilogramas. O pessoal daqui se esforça para fazer 

cada ano maior. CG pede sempre o melhor, Caruaru não, o show é bem menor”, afirma o 

empresário, ao procurar expressar a magnitude de seu trabalho: 

 
Hoje, teremos novas cores, novos efeitos. Importamos da China, que foi quem 
inventou. Nosso fornecedor é o mesmo da Disney, dos grandes espetáculos da 
Europa e de Montreal no Canadá. A cada três meses recebemos lançamentos da 
China. Vamos lá anualmente, na província do Sul da China, e fazemos cursos.   
 

A noite, em virtude da colorida queima de fogos o público presente à abertura da festa 

ficou extasiado. Até as pessoas que dançavam, em acompanhamento ao prefeito, não 

                                                 
7 São João de Campina Grande assegura crescimento no PIB municipal. Site oficial do Maior São João do 
Mundo. Campina Grande, 27/05/2009. Disponível em: <http://www.saojoaodecampina.pb.gov.br/geral/ 
imprensa>. Acesso em: 28 maio.  2009, 14h. 
8 Entrevista com Marcelo Tibutino, no Centro de Artes e Cultura Marinês, no dia 31 de maio de 2007, às 16h. 
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desgrudavam os olhos do barulhento, brilhante e sedutor espocar pirotécnico que preencheu 

de luzes o céu campinense. 

O entusiasmo popular naqueles momentos preenche a proposta da economia criativa, no 

parâmetro que aponta para a necessidade da produção cultural inserir socialmente o cidadão, 

ao mesmo tempo em que atrai o consumidor, de modo a garantir a inclusão econômica da 

cultura. “O quadro de coexistência entre o universo simbólico e o mundo concreto é o que 

transmuta a criatividade em catalisador de valor econômico.” (REIS, 2008, p. 15).  

Nesse sentido, portanto, as tradições e originalidades do mundo junino-nordestino são 

apropriadas com base temática do evento, porém em formatos da contemporaneidade, no 

campo da economia criativa.  

 
O que se vê cada vez mais é que na grande gama de processos, produtos e serviços 
que são baseados na criatividade, mas que têm as suas origens em coisas muito mais 
tradicionais, como o craft [arte popular], folclore ou artesanato, estão cada vez mais 
utilizando tecnologias de management [gerência ou administração], de informática 
para se transformarem em bens, produtos e serviços de grande distribuição. 
(JAGUARIBE, 2006).9 

 

A adaptação e qualificação do Maior São João do Mundo aos padrões técnicos exigem 

muito trabalho especializado, de acordo com os esclarecimentos de Arlindo Almeida, 

economista e secretário da pasta de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura:  

 
É um evento exclusivamente da prefeitura. É coordenado diretamente pela minha 
secretaria. [...] Eu tenho os meus coordenadores da festa. [...] A secretaria de obras, a 
STTP, que participa do plano de trânsito. Tem a secretaria de saúde que tem o plano 
de atendimento, com os postos de saúde, tem os órgãos do Governo do Estado, a 
gente trabalha tudo junto, por exemplo, polícia, bombeiros, a defesa civil, a gente 
trabalha tudo junto.  
 

A PMCG contrata empresas para serviços estruturais de montagem, manutenção, 

desmontagem e pintura cenográfica dos palcos, arquibancadas, barracas, cidade cenográfica, 

fogueira artificial com recursos eletrônicos, ilhas de forró e tendas, segurança privada, 

atrações artísticas, produtoras de música, serviços de decoração, hospedagem e alimentação, 

banheiros químicos e veículos para traslado das equipes de trabalho e atrações artísticas, além 

de diversos outros serviços. 

A sede central da prefeitura funciona 24 horas durante o mês de junho, num prédio 

localizado ao lado do Parque do Povo. Posição estratégica e facilitadora para as diferentes 

ações de organização e execução dos festesjos, a exemplo das atividades de Gilvânia Patrícia 

                                                 
9 JAGUARIBE, Anna. Indústrias Criativas. Rio de Janeiro: 20 de fev. 2006. Entrevista concedida a 
DORIGATTI, Bruno. Disponível em: < http://portalliteral.terra.com.br>. Acesso em: 10 out. 2007, às 10h. 
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Correia de Lima, coordenadora da equipe de assistência de produção que atende a diversos 

setores da produção das apresentações artísticas: preparação e adequação do palco do Arraial 

Hilton Mota, logística para que sejam cumpridos os horários programados para os shows e o 

atendimento aos cantores, músicos e bandas, incluindo o transporte (traslados entre o Parque 

do Povo, hotéis e aeroporto), estrutura do camarim e tarefas de rodie (assistente de palco para 

atender às necessidades gerais dos artistas), atenção aos convidados especiais, entre outras 

funções. “Mas a gente acaba se revezando nos trabalhos. As exigências são enviadas pelo 

artista em uma home list de camarim” (informação verbal).10 Há três anos nessa área, ela 

relata que aprendeu suas tarefas na prática. “Caí na área sem nenhuma formação, na pura 

necessidade do trampo.” Afirma que o mais difícil na sua atuação é fazer cumprir as regras do 

palco. 

 
Tudo pode e nada pode. Ninguém que não é da produção do show pode subir no 
palco, mas quase sempre há quem sobe. Depende da banda, do artista. A gente tem 
que atender a todos e satisfazer os caprichos. Isso acontece com as maiores bandas, 
Aviões do Forró, Gatinha Manhosa, principalmente, porque a banda mesmo trás 
muita gente e às vezes acaba atrapalhando o pessoal de som, da iluminação, e o 
problema cai em cima da gente. A gente não pode tirar o convidado do artista, mas 
os técnicos acabam ficando estressados. A gente fica tentando conciliar e agradar a 
todos. 
 

João Mário, diretor proprietário da empresa Liffe Estruturas Metálicas e Produtos 

Metalúrgicos, que monta palcos, arquibancadas, barracões, tendas etc., sintetizou sua história 

de dez anos na atividade: “Também nos aproximando mais para o lado cenográfico. Surgiu 

junto ao evento a necessidade de fazer cenografia, de palco, dessas coisas, foi surgindo e a 

gente ingressando. Hoje fazemos todo o tipo de cenografia. Para evento a gente tem tudo” 

(informação verbal) .11 O empresário comenta sobre a evolução estrutural do Parque do Povo:  

 
O que tem mudado nos últimos anos foi as áreas de camarotes. A gente aumentou o 
número de camarotes. O palco no primeiro ano era um palco comum, esse ano já é 
mais moderno. Hoje os camarins são mais aconchegantes, são camarins maiores, 
com ar condicionado que dá mais historibilidade [sic] ao artista. As barracas hoje 
são metálicas. Claro que não vai fugir da tradição do São João, que é sempre barraca 
de madeira. Porque as barracas metálicas são de tubos metálicos, da grossura das 
torras de madeira, com pintura cenográfica. Quer dizer quem está olhando assim não 
sabe se é madeira ou metal. Quer dizer, não vai fugir nada além do que era. Está só 
se dando mais praticidade em termo de montagem e desmontagem. 

 

A Liffe, nas últimas edições da festa, venceu a concorrência para montar toda a 

estrutura metálica do Parque do Povo com as respectivas cenografias: palco do Arraial Hilton 

                                                 
10 Entrevsita com Gilvânia Patrícia Correia de Lima, nos camarins do palco do Arraial Hilton Motta   no dia 21 
de junho de 2007, às 19h30. 
11 Entrevista com o diretor da empresa Liffe, João Mário, no Parque do Povo, no dia 16 de maio de 2007, às 17h.  
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Mota, palcos menores, ou menos tablados nas ilhas de forró para o posicionamento dos trios 

de músicos, camarotes, barracas etc, ficando também responsável pela iluminação. A empresa 

conta com 15 funcionários fixos. “A gente também fabrica galpões, quadra de esporte. Não 

são relativos a evento. Porque São João só tem para o ano, mas a fábrica tem que se manter, 

tem que mesclar os serviços”, explica João Mário que, para a montagem e desmontagem da 

estrutura do Parque do Povo, nos festejos de 2007, contou com a mão de obra de 100 

operários, com salário médio variável entre um a três salários mínimos.   

 

É tudo contrato, nessa época se contrata todo o pessoal daqui, de CG, que são 
profissionais [carpinteiros, pedreiros, serralheiros, serventes e ajudantes para 
diversas funções]. A gente divide por etapas. Dá a função a cada um. Eu tenho cinco 
gerentes, um fica com a parte de marcenaria, outro com a de pintura, outro 
cenografia, outro gerente da montagem e outro com os serviços gerais. 
 
 

Para a cenografia, a Liffe continuou utilizando os profissionais do Rio de Janeiro. Entre 

eles, Demétrio Alves de Oliveira, que trabalhou pela primeira vez no Maior São João do 

Mundo na edição de 2002, com a Equipe X, formada por profissionais da Rede Globo de 

Televisão. Demétrio deixou a empresa para morar em CG, em virtude do casamento com uma 

moça da cidade. Em 14 anos de trabalho na Rede Globo, desenvolveu seu talento e acumulou 

experiências em diferentes montagens do Projac,12 a famosa cidade cenográfica da emissora, 

para diversas telenovelas, minisséries e programas de auditório, como também no cinema, a 

exemplo do trabalho, como auxiliar de cenógrafo, no filme Olga. “O cenógrafo na verdade é 

pintor, escultor, é um artista plástico e arquiteto. Agora quando você é autodidata, como eu, 

então tem um Q a mais”, afirma Demétrio (informação verbal),13 cuja profissão inicial foi a de 

técnico soldador metalúrgico, que o levou a trabalhar para a Petrobrás durante vários anos. 

Sua passagem para cenografia atendeu a um convite de um amigo, Clécio Régis. 

 
Ele foi fundamental na minha vida, e hoje ele é um dos maiores empresários na área 
de cenografia no Rio de Janeiro. Aí ele disse, ‘Demétrio, vamos trabalhar, vamos 
fazer a Imperatriz Leopoldinense?’ [escola de samba]. Inclusive tenho o estandarte 
de ouro de 1992, que eu ganhei como melhor ala por criação. Então, quando ele 
começou a ver o meu potencial, aprendi muito, deveras com ele.  

 

                                                 
12 O Projac (abreviatura de Projeto Jacarepaguá como é conhecida a Central Globo de Produções) foi inaugurado 
em 1995 e está  localizado no bairro Curicica, na cidade do Rio de Janeiro. É considerado o maior núcleo 
televisivo da América Latina, com área total de 3,99 milhões de m². 
13 Entrevista com Demetrio Alves de Oliveira. Cabedelo, PB, no dia 14 de maio de 2008, às 9h. 
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A Equipe X contratou a empresa de Clécio Régis entre 2002 e 2003 para planejar e 

montar a cenografia do Maior São João do Mundo, oportunidade para Demétrio Oliveira 

iniciar sua atuação no evento, experiência que ele assim relata:   

 
Desenhamos, construímos, confeccionamos. Era uma coisa que a cidade não 
assimilava como termos profissionais. Agora, hoje eles mesmo fazem tudo, porque é 
uma coisa que já está montada, sabem fazer, copiar. Antes no Parque do Povo tinha 
um cenariozinho bonito, porém humilde. Um layout desorganizado, entrada e saída 
desorganizada. Nós viemos, não que alguém aqui seja o dono da razão, mas, nós 
viemos para tentar organizar e dar uma grandiosidade à festa, ou seja, uma 
imponência. Pegar a Igreja, para você ter uma ideia, a réplica da catedral na época 
tinha 12 x 5 metros de altura. Numa barraca que se eu não me engano era o lampião, 
era uma tenda, um restaurante. Aí, nós pensamos, vamos pegar a matriz da cidade e 
vamos fazer uma réplica. Pegamos a réplica de toda a catedral e botamos dentro do 
Parque do Povo. Fizemos o Correio, o cassino, prédios históricos da cidade. A 
fogueira, CG está no Guiness como a maior fogueira cenográfica do mundo, tinha 
26 metros de altura. Agora ela está com 12 (risos). No início era pentagonal, hoje ela 
é quadrada, que é o estilo do São João.  
 
 

O cenógrafo destaca sua paixão, seu prazer e gratificação em fazer a cenografia do 

Maior São João do Mundo, especialmente na edição de 2005. Ano memorável, segundo ele, 

quando adotou a Paraíba como seu Estado e teve seu talento realmente reconhecido e 

valorizado. 

 
Fui liberado para eu fazer o que eu quisesse na cidade cenográfica. ‘Faça o que você 
quiser’ [determinação dos organizadores]. Aí eu cheguei com uma equipe do Rio de 
Janeiro, com seis pessoas, em três dias transformei a estação de Galante. A equipe 
era Paulo Mariz, que em arte e pistola [de pintura] ele é o cara; Luiz, que em 
escultura de isopor é um crânio. Ele pega e faz uma pessoa na hora, de isopor, na 
faca, ele vai e faz; Gerry, um pintor de letreiro e visual, que amplia as coisas no 
olho, sem precisar de retroprojetor; Antônio e Bruno. Então, foram pessoas que me 
ajudaram a fazer, lógico que eles receberam para isso. O trabalho de antes era muito 
primitivo porque o pessoal ainda não conhecia a técnica. É aquele negócio, se você 
não vê como é que você vai saber? 
 
 

Entretanto, a partir de 2008, Demétrio Oliveira não mais atuou no Maior São João do 

Mundo, pelos motivos que ele mesmo alegou:  

 
A questão financeira não pesou tanto quanto a cultural, de você não ter a liberdade 
de trabalhar com o que você quer. Você ter que se submeter à outra empresa que já 
vinha ganhando o São João, que é a Liffe. Ficar submetido a usar o material que ela 
acha, que ela quer. E não é por aí, por isso que fica essa porcaria. Porque é a mesma 
coisa de dizer assim, eu quero uma tinta acrílica semi-brilho, aí você me manda um 
cal. Então, não vai ter o resultado que eu quero, se não é para ter o resultado que eu 
quero, então manda o dinheiro para o cacete que eu não quero mais não. 
 

Outro profissional que trabalha na festa do Maior São João do Mundo é Antônio Pereira 

Nunes, na decoração da área da Pirâmide e do Parque do Povo há vinte anos. Seu trabalho 
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começa, como ele mesmo afirma, quando “projeta, imagina, cria, porque a estrutura do 

Parque do Povo está em toda em minha cabeça” (informação verbal).14 O referido artista 

procura criar algo novo a cada ano. Faz o projeto para ser avaliado pelos organizadores da 

festa, do prefeito aos diversos secretários e coordenadores da administração municipal 

envolvidos com o evento. Após a aprovação e acertos convoca os profissionais.  

 
Eu contrato de vinte a trinta pessoas para esse trabalho de mão-de-obra manual, do 
artesanal, para fazer as bandeirinhas, confeccionar os métodos de bandeirinhas. 
Além das bandeirinhas a gente também constrói outros adereços que fazem parte da 
decoração como a palha que a gente transforma em luminárias, balaios que a gente 
transforma em luminárias, o candeeiro que vai dar mais um brilho a decoração. 

 

O processo segue com a montagem, que exige a contratação de outro tipo de 

profissionais, a exemplo de eletricistas, segundo o comentário de Antonio Pereira: “Seu 

Gilvan quem faz esse trabalho com a equipe dele da montagem elétrica, da montagem aérea, 

porque eles têm carros que tem aqueles elevadores que levam o trabalhador até a ponta do 

poste para montar todas as cordas de bandeirinhas.” 

Posteriormente, parte-se para o acabamento das ilhas de forró, cada uma delas com 

decoração específica. Em seguida, o teto da pirâmide, que é um trabalho mais minucioso e 

específico, de acordo com a explicação de Antonio: “Porque é criado com desenhos de balões, 

de estrelas e a gente coloca uns adereços a mais, como balaios formando luminárias, 

luminárias com macramê (aquela arte de fazer nós), balões, estrelas, bandeirolas, desenhos 

gráficos.”  

Conforme queixas do profissional, o excesso de burocracia, já chegou a impedir que a 

decoração estivesse pronta na abertura da festa. “Tem que explicar tudo, metros por metros, 

quantidades por quantidades. Não sei se eu já estou habituado. É um trabalho muito pesado 

para a mente, porque você tem que calcular nas medidas certas para não extraviar o material”, 

relata Antonio Nunes, que para realizar toda a tarefa, em 2007, num período de 25 dias, 

recebeu 8 mil reais. 

   

 

4.2 QUEM GANHA  E QUEM PERDE COM A  FESTA  

 

Já na primeira edição do Maior São João do Mundo seu idealizador, o político, na época 

prefeito de CG, Ronaldo Cunha Lima, assim definia a festa: “Nasce para responder a duas 

                                                 
14 Entrevista com o decorador Antônio Pereira Nunes, no Parque do Povo, no dia 16 de maio de 2007, às 11h. 
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questões distintas, porém complementares: resgatar as raízes culturais comuns às festas 

juninas e abrir caminhos para a retomada do desenvolvimento econômico local, sob a forma 

de inserir a cidade no universo da indústria turística.”  

Em que pesem as idiossincrasias políticas de Ronaldo Cunha Lima, e dos demais 

políticos campinenses, em diferentes estágios de envolvimento e influência no planejamento, 

organização e execução da festa, a proposta genealógica de o evento ser uma iniciativa para 

preservar a cultura regional e promover o avanço econômico foi reconhecida pela comunidade 

local como um vaticínio a ser respeitado e cumprido. Cada vez mais pragmaticamente 

revigorado.   

As promessas políticas, baseadas nas necessidades econômicas do município, 

apregoando as amplas possibilidades de geração de emprego e renda pelo megaevento 

campinense, foram incorporadas pelo imaginário local, convidando diversos agentes da 

comunidade para o jogo econômico, entrelaçado à política e o social. Fato que provoca uma 

série de conflitos, na natural configuração de tudo aquilo que envolve aspectos financeiros, 

inclusive na observância da ideia de que no mundo dos negócios é comum haver perdas e 

ganhos, quem ganha e quem perde. 

Arlindo Almeida, o titular da SEDE, nos falou das dificuldades para combater o 

principal problema na organização da festa, o amadorismo. “O quiosque, a barraca, o próprio 

layout, a arquitetura de cada estabelecimento, aquilo ali era à vontade. A primeira coisa que a 

gente fez foi estabelecer padrões para cada tipo de coisa”, relatou o secretário, citando como 

exemplo de suas iniciativas para profissionalizar as ações, com apoio do Senai e do Sebrae a 

obrigatoriedade de cursos de manipulação segura de alimentos para todos estabelecimentos de 

comidas e bebidas do Parque do Povo.  

As disputas pelos ganhos financeiros do Maior São João do Mundo são mais difíceis 

para os ambulantes, que se queixam da intensa vigília exercida pelos fiscais da prefeitura que 

chegam a apreender bebidas “fora da autorização”, ou seja, das marcas que não pertencem aos 

patrocinadores. Na festa de 2007, em virtude do contrato com a AmBev, somente foi 

permitida a comercialização de seus refrigerantes e cerveja (Skol) e da Vodka Smirnoff.  

No entanto, uma ambulante, Maria de Fátima da Silva, agradece o privilégio de nunca 

ter sido alvo da fiscalização: “Graças a Deus nunca aconteceu isso comigo. Eu vejo por aqui, 

às vezes eles tomando [apreendendo], porque não pode. Mas comigo nunca aconteceu deles 

tomarem não!” (informação verbal).15 Tal revelação se relaciona ao questionamento corrente 

                                                 
15 Entrevista com Maria de Fátima da Silva, no Parque do Povo, no dia 21 de junho de 2007, às 19h30min. 
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dos críticos que colocam em dúvida as propaladas oportunidades de ganho proporcionadas 

pelo megaevento campinense por parte dos pequenos comerciantes, particularmente os 

ambulantes.  

Maria comenta que por morar num local não muito distante do Parque do Povo é 

privilegiada, ao não necessitar pagar transporte para levar seus produtos até o local, vantagem 

não proporcionada a todos os ambulantes. “Seria ótimo se os ambulantes tivessem um apoio 

como uma garagem para deixar o material todinho”, comenta a comerciante, queixando-se de 

outra norma que prejudica os ambulantes: o horário rígido para entrar no Parque do Povo. 

 

Se a gente chega às cinco horas da tarde, eles não deixam entrar. A gente tem de 
arrodear, dá um balão bem grande, com peso, subir uma ladeira para poder entrar. 
Isso é muito errado. Porque se a gente faz esses crachás, ganha camisa, tinha que ter 
o direito de entrar. A gente tem de sair de casa cinco horas da tarde e o show só vai 
começar aqui às 22 horas. Aí fica sem jantar, sem tomar um banho. Bom era o 
tempo que tinha aquelas barraquinhas ali, de lona, lá na pirâmide. Era a melhor 
coisa. Depois que tiraram e botaram essas barracas grandes acabou o Parque do 
Povo, porque desempregou muita gente. Quem não tiver uma carrocinha dessa que é 
mais barata para trabalhar não tem condições de pagar uma barraca ou um quiosque.  
 
 

Perdura uma notória relação socioeconômica estratificante no megaevento campinense, 

que se aproxima da concepção de Bourdieu (1983, p. 89), para quem a sociedade se articula 

por “espaços estruturados de posições (ou de postos) cujas propriedades dependem das 

posições nestes espaços”, nos quais os ocupantes, os sujeitos sociais obedecem as “leis gerais 

dos campos: campos tão diferentes como o campo da política, o campo da filosofia, o campo 

da religião possuem leis de funcionamento invariantes.” Nesse sentido, o Maior São João do 

Mundo, em sua dimensão econômica, define-se por ações de sujeitos que se seccionam em 

diferentes segmentos (campos) impelidos por interesses e necessidades comuns e recíprocos 

relativos ao seu envolvimento com a festa. Em situações que os obrigam a conviver em 

situações de forças e pressões que podem cercear suas ações e condicionar seu 

comportamento, em maior ou menor grau. Incongruência que proporciona maiores vantagens 

para alguns em relação a outros.   

A segmentação social, a posição que o sujeito ocupa no seu meio é percebida em 

diversas vivências societárias, porém, para Bourdieu, os alicerces mais firmes para a distinção 

seriam o “capital econômico” e o “capital cultural” dos indivíduos, cuja aproximação com 

seus pares dependem de níveis similares de tais capitais que cognitiva e internamente 
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influenciam na sociabilidade das pessoas, ao estabelecer o habitus,16 característica de 

diferenciação de planos (espaços) que elas ocupam na sociedade. O quantum de capital de 

diferentes tipos, econômico político, cultural, social, artístico, estético, esportivo, entre outros, 

define os posicionamentos de consenso ou confrontos com determinados direcionamentos da 

base social:   

Sem dúvida, os agentes constroem a realidade social; sem dúvida, entram em lutas e 
relações visando a impor sua visão, mas eles fazem sempre com pontos de vista, 
interesses e referenciais determinados pela posição que ocupam no mesmo mundo que 
pretendem transformar ou conservar (BOURDIEU, 1989, p. 8).  

 

No campo dos espetáculos, nas festas, segundo o pensar de Rubim (2005a, p. 27), 

surgem “novos e essenciais campos de disputa, desiguais, como a sociedade capitalista em 

que ainda vivemos.” Disputas, conflitos, injustiças, estratificações parecem ser 

superdimensionados na perspectiva econômica do Maior São João do Mundo.  

 

 
4.3  O  MAIOR  SÃO  JOÃO  DO  MUNDO  E  A  SOCIOECONOMIA  DO  TURISMO 

 

Gilson Lira, coordenador de turismo, nos informou sobre o recorde da presença de 

turistas na edição da festa de 2007, motivada, segundo ele, pelo trabalho da nova 

administração municipal do prefeito Veneziano Vital:  

 

Não foi um trabalho fácil de fazer, foi um trabalho de total reestruturação na questão 
dos pavilhões e barracas. A ideia foi ampliar as ruas, o que se tinha antes era uma 
quantidade grande de barracas e ruas, tudo muito apertado, o turista acabava não se 
sentindo bem, o evento grande, mas tudo bem apertadinho. O que era barraca passou 
a ser pavilhão. Saímos do formato de barracas para estruturas metálicas, que é 
fantástica em vários aspectos. Primeiro, na rapidez da montagem. Antes terminava 
de montar o São João e ainda estava tirando a sujeira para entregar parra o 
barraqueiro fazer a decoração. Segundo, no espaço dos pavilhões. No formato antigo 
de madeira, você tinha uma coluna de madeira no meio para dar sustentação, agora, 
na estrutura modelar se ganha este espaço porque você não tem a base de 
sustentação no meio. Só tirando essa base do meio você ganhou espaço para mais 
seis mesas. Os proprietários acabaram ganhando mais com isso. Mas seis mesas em 
31 dias. Terceiro, a chuva que acontece. Você tinha na madeira o desgaste que 
poderia prejudicar na alimentação, a umidade criando fungos, mau cheiro da 
madeira. Agora você tem higiene, melhor acomodação e o melhor espaço para os 

                                                 
16 O habitus é comportamento inerente ao sujeito de acordo com a adaptação que experimenta no seu campo 
social, agindo costumeiramente conforme seu perfil. Reproduz ações e posicionamentos numa estratégia 
derivada de um cálculo racional em que práticas diferentes são efetivadas sem um princípio relacional com o fim 
a que se propuseram, “de tal modo que essas práticas contribuem para a reprodução do capital possuído. Isto 
porque essas ações têm por princípio o habitus, que tende a reproduzir as condições de sua própria produção, 
gerando, nos domínios mais diferentes da prática, as estratégias objetivamente coerentes e as características 
sistemáticas de um modo de reprodução.” (BOURDIEU, 1989, p. 387).  
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profissionais que montam suas estruturas. É melhor não falar barraqueiros e sim 
profissionais. Sem contar também com a agilidade. 

 

Há evidências de atualização, no âmbito da economia da festa, a proposição histórica e 

genealógica de Ronaldo Cunha Lima de classificar o megaevento campinense, já a partir de 

sua primeira edição, em 1983, como uma iniciativa para incrementar a atividade turística 

regional. Idealização solidificada no decorrer dos anos, projetando o Maior São João do 

Mundo como o maior evento do turismo paraibano, remontando à rentabilidade financeira da 

atividade.  

 A proposta comercial da festa, no âmbito do turismo, corresponde ao ideário de 

produção da economia mundializada, em que o lucro resultante das prestações de serviços de 

viagens para lazer e entretenimento ocorre numa expressiva concentração de capital e renda 

nas mãos de corporações transnacionais, com poucas empresas de grupos empresariais de 

pequeno porte. Para os governos federais, estaduais e municipais o desenvolvimento turístico 

como gerador de empregos também é uma meta comum em todos os projetos de crescimento. 

O turismo, portanto, em inúmeros municípios brasileiros é reconhecido como uma “tábua de 

salvação”. Num estágio em que as comunidades receptoras, mediante sua carência de melhor 

qualidade de vida e necessidade de colocação no mercado de trabalho, reféns das ações 

empresariais e estatais, acabam cooptadas para depositar sua fé no crescimento do setor, como 

panacéia para seus males e melhores dias.  

Ao investir no seu megaevento junino CG segue a mesma cartilha. Na crença de que o 

desenvolvimento turístico privilegia os lugares e seus habitantes, sobretudo com a finalidade 

de valorizar as pessoas, as micro-economias, na função de estratégia de combate à pobreza. 

Uma forma de inclusão, com implantação de empresas locais com uma visão própria de 

exploração consciente e sustentável voltada aos interesses da escala humana e do local, 

pensando em indicadores de avanço coletivo. 

Entretanto, ao não perceber na realidade tal paraíso terreno, o olhar crítico pensa 

justamente no fato de o turismo ser excludente, por provocar a degradação ambiental e 

cultural, um modelo perverso de crescimento econômico de poucos, mas não de 

desenvolvimento da coletividade. A plataforma crítica do turismo, derivada de intervenções 

acadêmicas, contrária ao entusiasmo geral, aponta para o lado contraproducente da atividade e 

seus impactos na cultura, meio ambiente, sociedade e economia.  

À margem das observações críticas sobre os diferentes segmentos do turismo, inclusive 

no modelo em que se efetiva no Maior São João do Mundo, há muitos destinos receptores que 
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alcançam alta lucratividade, mesmo que numa posição de indiferença às questões sociais, 

ambientais e culturais. 

Os lucros são provenientes dos gastos dos visitantes com hospedagens, alimentação, 

transporte, passeios, entretenimento e lazer, entre outras atividades turísticas. Práticas 

consumistas que se efetivam em CG durante a realização do Maior São João do Mundo, 

proporcionando faturamento financeiro relevantes para a economia turística local, assim como 

o teria para qualquer outro município, conforme afirmação da prefeitura campinense, que 

conta com o referendo de setores do trade turístico, a exemplo da nota relativa à edição da 

festa de 2009.  

 

O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares confirma que, uma semana 
antes do início da festa, mais de 80% das vagas da rede hoteleira da cidade já estão 
reservadas pelos turistas. Isso significa que das 2.568 vagas nos hotéis mais de duas 
mil foram preenchidas. Ainda conforme a entidade, as expectativas são de que o 
lucro e os empregos gerados nesta época do ano cresçam até 15%, em relação à 
edição do ano passado.17  

 

Porém, há observações contraditórias sobre o ganho do evento com o fluxo turístico. 

Entre elas, a lembrança de visitantes que chegam para vivenciar a efervescência campinense, 

entrelaçando as convivências da vida familiar com as comemorações do Parque do Povo e de 

outros locais públicos da festa. No caso, a hospedagem, em diferentes graus de conforto ou 

improviso, efetiva-se em residências de parentes e amigos. Um expressivo número de 

visitantes que nem mesmo se interessa pelos eventos mais concorridos, as apresentações 

musicais e demais atrativos do Parque do Povo. Suas comemorações acabam se concretizando 

no formato do “São João das Casas”. Prática que não proporciona lucro mais significativo 

para os setores produtivos do turismo.  

Além disso, a presença de “turistas familiares” não ocorre nos 30 dias da festa, dado que 

também indica a limitação da receita financeira global do Maior São João do Mundo. A 

professora universitária Cléa Cordeiro, coordenadora de turismo da PMCG durante a 

administração de Cássio Cunha Lima, chega a apontar para os pífios resultados da festa como 

atração turística. Afirma que em virtude de CG contar com uma população de quase 400 mil 

habitantes não é difícil contar com dez mil pessoas no Parque do Povo, mesmo nas noites de 

menor interesse, pessoas da própria localidade que deixam de gastar em seus bairros para 

consumir no Parque do Povo, atitude nada compensatória para a economia campinense, ao 

                                                 
17 São João de Campina Grande assegura crescimento no PIB municipal. Site oficial do Maior São João do 
Mundo. Campina Grande, 27/05/2009. Disponível em: <http://www.saojoaodecampina.pb.gov.br/geral/ 
imprensa>. Acesso em: 28 maio. 2009.  
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contrário dos valores obtidos dos visitantes. “O que interessa é que entre divisas, que venha 

gente de fora”, afirma a professora. 

O espírito junino campinense não se enquadra totalmente nos formatos do megaevento 

local decididos pelos direcionamentos políticos, comerciais, turísticos, industriais, 

espetaculares etc. Tanto que o modo de festejar em meio a família, o “São João das Casas”, é 

motivado pelo clima do Maior São João do Mundo, já que suas projeções simbólicas se fazem 

presentes de forma intermitente na cidade. Logo, a conclusão de que a festa de CG atrai 

visitantes regionais, principalmente de João Pessoa, que lotam as residências de amigos e 

familiares, a exemplo da revelação de Graciele Belarmino dos Santos, colhida no dia 24 de 

junho de 2008, a respeito do fato de haver 21 pessoas hospedadas em sua casa.   

O calendário do ano de 2008 foi generoso para as festividades de São João. O dia 24 

caiu numa terça-feira, feriado regional. Assim foi um final de semana prolongado, já que 

repartições públicas e diversos tipos de comércio de CG e João Pessoa não funcionaram 

também no dia “imprensado” (23 de junho, segunda-feira). Assim, o fluxo de não residentes 

em CG foi enorme, congestionamentos incomuns no trânsito, supermercados, restaurantes e 

shoppings, estabelecimentos lotados desde o período da tarde da sexta-feira, dia 20 de junho.  

Tal quadro econômico indica que a economia global do Maior São João do Mundo não 

depende tanto do tão apregoado fluxo de turistas vindos de longe, sendo que o alto 

faturamento com o setor é afirmação mais corrente nos discursos políticos. Porém, tal 

entendimento não explica outras questões relevantes sobre a economia da grande festa, 

particularmente no campo em que se imiscui com a ordem política. Por isso a presença de 

vozes que minimizam os enunciados sobre o incremento isonômico da economia campinense 

durante o mês de junho em decorrência do evento. Ideias que a consideram na sua acepção de 

iniciativa de cunho capitalista, caracterizada por quadros de desigualdades socioeconômicas, 

com maiores e pronunciadas vantagens para uma minoria privilegiada em detrimento da 

maioria.  

Em tal linha de entendimento a festa é vista criticamente como um dispêndio 

inadequado diante de obrigações mais urgentes da administração municipal, a exemplo da 

melhoria no campo da infra-estrutura urbana, saúde, educação e segurança. Logo, novas 

suspeitas de que a prefeitura gasta com o Maior São João do Mundo além do que realmente 

deveria, de forma imprudente, ou mesmo ímproba, justamente para atender a propósitos 

políticos eleitoreiros.  
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4.4 PATROCÍNIO E COMERCIALIZAÇÃO 

 

A empresa A-Sim Consultoria e Marketing, entre 2003 a 2008, realizou o projeto e a 

efetiva captação de patrocínios públicos e privados para o Maior São João do Mundo, tarefas 

que a partir de 2008 foram assumidas pela ABPA, que pertence ao AB Group.  

Na torrente de interpretações dicotômicas sobre as ações dos organizadores da festa, em 

especial sobre as questões financeiras, surgem, entendimentos de que a entrada de empresas 

na comercialização de patrocínios implica numa privatização do evento. Justamente na parte 

que desperta maiores interesses, por envolver captações de recursos, departamento em que, 

segundo as suspeições, “entra o grosso do dinheiro, indo parar não se sabe onde”. 

Os organizadores contra argumentam com a justificativa de que a magnitude do evento 

exige profissionalismo em todos os setores, principalmente no setor de obtenção de verbas, 

em valores expressivos, de modo a contribuir decisivamente para cobrir os altos custos. Em 

tal linha de defesa a PMCG declarou, por exemplo, que a contratação da A-Sim Consultoria e 

Marketing foi motivada pelo seu bom posicionamento no mercado, no reconhecimento de se 

tratar de uma empreendimento que coleciona em seu currículo a captação de patrocínios para 

o São João de Caruaru, o São João Ecocultural de Gravatá, Mossoró Cidade Junina e o 

Festival de Inverno de Garanhuns, entre outros eventos.    

A empresa mostra serviço ao apresentar sua lista de clientes que investem no patrocínio 

de festas populares18, servindo como pragmático referendo aos argumentos dos organizadores 

do Maior São João do Mundo o fato de a A-Sim ter trazido para a festa muitas das empresas 

acima citadas.  

O montante dos custos com o Maior São João do Mundo se mostra proibitivo para os 

cofres municipais. A saída é a captação de recursos de empresas. Fato que pode ser 

comprovado com a observação da quantidade de marcas patrocinadoras, evidenciadas pelos 

seus balões e outdoors espalhados por diferentes pontos da cidade, em especial no Parque do 

Povo, local em que também montam seus stands e são anunciadas continuamente pelos 

apresentadores dos shows musicais, além de estarem presentes nos anúncios publicitários de 

TV, rádio, jornais, revistas e folhetos.   

A tabela abaixo ilustra em detalhes a evolução e as formas de patrocínio da festa, ao 

longo dos 26 anos, de 1983 a 2009, com exceção de 1993.   

                                                 
18 Entre tais empresas se encontram:  Parmalat, Montilla, Nestlé, Bradesco, Skol, Delícia, Compre Bem, Cachaça 
51, Natura, Vitarella, Kaiser, Merino, Votorantin, Sonho de Valsa, Caixa, Tang, Banco ABN-AMRO, Sabão 
Ala, Correios, Elma Chips, Sousa Cruz, Ministério do Turismo, Oi, Maizena, Cerveja Sol, Banese (Banco do 
Estado de Sergipe) e Eletrobrás. 
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TABELA  1 – PATROCINADORES DO M AIOR SÃO JOÃO DO M UNDO DE 1983 A 2009 
 

Ano Realização/ promoção Apoio Patrocínio 
1983 Governo Ronaldo Cunha 

Lima (por amor a 
Campina) 

Café Aurora (gostoso toda hora)  

1984 PMCG; Secretaria de 
educação e Cultura; 
Departamento de Cultura 
e recreação; 
Adm. Ronaldo Cunha 
Lima 

Banco Itaú  

1985 PMCG; Secretaria de 
educação e Cultura; 
Departamento de Cultura 
e recreação 
Adm. Ronaldo Cunha 
Lima 

Banco Itaú (Itaú turismo: consulte o Itaú turismo 
e veja como é fácil conhecer Campina Grande) 
 

 

1986  
 

Campina Grande; 
Administração Ronaldo 
Cunha Lima 
 
 

Banco Itaú (Itaú Banco Eletrônico)  

1987 
 

PMCG; Ronaldo; 
Secretaria de 
Agricultura, Indústria e 
Comércio; Departamento 
Municipal de Turismo 

Embratur (87 anos nacional do turismo); Café 
Aurora; Banco Itaú 
 

 

1988 Ronaldo; PMCG; 
Secretaria de 
Agricultura, Indústria e 
Comércio; Departamento 
Municipal de Turismo 
 

PBTUR; Burity (Reconstruindo a Paraíba);  
Banco Bradesco 

 

1989 
 

PMCG (Trabalho. Esse é 
o caminho) 

Governo do Estado; Embratur; PBTUR; São 
Braz; Caixa Economia Federal 

 

1990 PMCG (Trabalho. Esse é 
o caminho) 

Banco Itaú (Banco Eletrônico); Sandálias 
Havaianas (as legítimas) 
 

 

 

1991  
 

PMCG (Trabalho. Esse é 
o caminho); Governo do 
Estado (Governo a seu 
serviço) 

Banco Itaú (Banco Eletrônico); PBTUR  

1992 
 

PMCG e Governo do 
Estado 

Banco Itaú; Sandálias Havaianas; PBTUR  

1994  Itaú; Sandálias Havaianas (as legítimas); 
Doriana;  Governo do Estado (Governo a seu 
serviço); PBTUR; PMCG (Governo de Fé) 

 

1995 
 

 Paraíba (Governo de solidariedade); PMCG, 
PBTUR e Sandálias Havaianas (as legítimas) 

 

1996  
 

 Banco Bandeirantes/Banorte; Parmalat; Listel; 
Cerveja Antarctica; PMCG (Prefeitura da cidade 
de Campina Grande); PBTUR, Governo do 
Estado (Austeridade e desenvolvimento); CDL 

 

1997 
 

 Coca Cola; Cerveja Antarctica; Brahma; Top 
Havaianas; Governo do Estado (Austeridade e 
Desenvolvimento); Agemed (Assistência médica 
integral), PMCG (Você faz Campina Grande) 

 

1998  
 

PMCG (Você faz 
Campina Grande); 
Secretaria de Governo e 
Coordenação Política; 
Departº de 
Comunicação; Departº 
de Turismo 

 Ministério da Cultura; Embratur; Brahma 
(Irresistível sabor nº 1); Vitamilho; Top 
Havaianas; Banco do Nordeste 

1999 PMCG (Você faz 
Campina Grande) 
 

 Tim (a nova marca de sua banda A); Brahma; 
Top Havaianas; Embratur; Ministério da 
Cultura 

2000  PMCG (Você faz 
Campina Grande) 
 

 Tim (vivendo sem fronteiras); Embratur; 
Primor; Caixa Econômica Feral; Tam (um 
estilo de voar); Ministério do Turismo; 
Havaianas, Celb, Antarctica 
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Ano Realização/ promoção Apoio Patrocínio 

2001 PMCG (Você faz 
Campina Grande) 
 

Primor e Uol 
Transporte oficial: Varig 

Caixa Econômica Federal; BCP 
Telecomunicações; Banco do Brasil; Kaiser; 
Coca Cola; Montilla; Embratur; Ministério da 
Cultura 

2002 PMCG (Você faz 
Campina Grande com 
participação) 

 Tim (viver sem fronteira); Antarctica; 
Montilla; Caixa; Embratur; Primor; Celb;  
Paraíba (a tranquilidade existe) 

2003 
 

PMCG (Você faz CG 
com participação) 

Paraíba Governo do Estado Tim, Banco do Brasil, Antarctica, Montilla e 
Fome Zero 

2004 PMCG (um jeito novo de 
cuidar das pessoas) 

 Antarctica; Telemar (100% brasileira); Banco 
do Brasil; Governo do Estado da Paraíba 
(Estado em movimento); Montilla ( o 
verdadeiro espírito pirata); Caixa;  Governo 
Federal (Brasil. Um país de todos) 

2005 
 

PMCG (Orgulho da 
gente) 

 Parahyba Convention & Visitors Bureau; 
Ministério do Turismo; Governo do Estado da 
Paraíba (Estado em movimento); Skol Ambev; 
Nestlé; Havaianas; Eletrobrás; Montilla; 
Correios; Natura; Infraero; Telemar; Banco do 
Nordeste (o nosso negócio é o 
desenvolvimento); Bradesco; Caixa; Banco do 
Brasil 

2006  
 

PMCG (Orgulho da 
gente) 

 Gol (linhas aéreas inteligentes); Petrobrás; 
Correios; Eletrobrás; Banco do Brasil; Caixa; 
Bradesco; Natura (bem estar bem); Banco do 
Nordeste (o nosso negócio é o 
desenvolvimento); Merino; Ministério do 
Turismo; Governo Federal (Brasil um País de 
todos); Skol; Infraero; Nestlé 

2007 PMCG (Orgulho da 
gente); Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico) 

 Skol; Smirnoff; Bradesco; Nestlé; Natura (Bem 
estar bem); Parahyba Convention & Visitors 
Bureau; Havaianas; Banco do Brasil; Caixa; 
Banco do Nordeste; Correios; Eletrobrás; 
Petrobrás; Ministério das Comunicações; 
Ministério do Turismo; Ministério de Minas e 
Energia; Ministério da Cultura; Governo 
Federal (Brasil um País de Todos) 

2008  
 

PMCG (Uma nova 
cidade. Orgulho da 
gente); Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico)l 

 Skol; Sony; Bradesco; Bom Bril; Garoto; 
Havaianas; Sadia; Brassfrigo S/A; Visa; 
Parahyba Convention & Visitors Bureau; 
Abrasel; ABPA; Banco do Brasil; Caixa; 
Banco do Nordeste; Correios; Eletrobrás; 
Petrobrás; Ministério de Minas e Energia; 
Ministério da Cultura; Ministério do Turismo; 
Ministério das Comunicações; Governo 
Federal (Brasil um País de Todos) 

2009  
 

PMCG; Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico) 

 

 
 

 

Governo Federal (Brasil um País de Todos); 
Ministério de Minas e Energia; Ministério da 
Cultura; Ministério do Turismo; Ministério das 
Comunicações; Governo da Paraíba; Skol; 
Caixa; Avon; Confiança; Montilla; Correios; 
Infraero; Petrobrás; Eletrobrás; Banco do 
Nordeste; Bradesco; Banco do Brasil; Bom 
Bril; Indaiá; Nigth Power; Garoto; Havaianas; 
Bic; Pitú; Sazon; Abrasel; Parahyba 
Convention & Visitors Bureau; Borborema; 
Wärtsilä 

FONTE:  DADOS - FOLDERS PROMOCIONAIS DO EVENTO. ELABORAÇÃO - PRÓPRIA 

 

De acordo com a tabela, o primeiro patrocinador do Maior São João do Mundo foi o 

Café Aurora, substituído nos três anos seguintes pelo Banco Itaú, sendo que as duas empresas 

se juntaram para patrocinar a edição da festa de 1987. Nota-se que a partir do ano de 1996 

houve um significativo número de patrocinadores, citados como apoiadores, com contínua 

ascendência nos anos seguintes. Na última edição, de 2009, as peças publicitárias registraram 

a presença de 30 patrocínios. 
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Historicamente as festas populares sempre dependeram de financiamentos, públicos ou 

privados. No Brasil, a tradição das celebrações religiosas desde os tempos coloniais sempre 

contou com doações, em diferentes patamares de valores, inclusive com o propósito de lucro 

para o custeio de construções e reformas de templos e demais prédios da Igreja, ou mesmo 

para obras sociais. 

Mas, se considerarmos os eventos festivos no âmbito de suas ofertas para o consumo 

cultural, observamos que já na Antiguidade havia cidadãos com recursos pecuniários 

suficientes para manter artistas de diferentes segmentos, ou mesmo intelectuais. Em 

iniciativas que se mesclavam, ou se dividiam, entre a admiração ao trabalho de seus 

protegidos, ou mesmo diletantismo de forma a alcançar prestígio na sociedade como cidadãos 

protetores da arte e do conhecimento.  

Mas foi o político romano Caius Maecenas, do original em latim, ao viver entre 60 AC 

e 8 DC, que deixaria o legado de suas ações para a eternidade, com seu nome inspirando a 

denominação, mecenas, de quem assume o papel de protetor das artes e das ciências, assim 

como dos profissionais dessas áreas, inclusive com financiamentos em dinheiro. Maecenas 

teve seu nome eternizado principalmente por apoiar financeiramente os dois grandes nomes 

das letras romanas antigas, os poetas Virgilio e Horácio.  

Dois mil anos depois o mecenato continua mais vivo que nunca. Agora no âmbito da 

economia da cultura, campo de diferentes tipos e valores de financiamentos para o fazer 

artístico, provenientes de diferentes fontes, independentes ou complementares, em intensas 

relações entre o Estado, o investimento sociocultural privado, o patrocínio ou apoio 

empresarial e o mercado consumidor, num mundo de negociações em que uma determinada 

ação cultural alcança certo patamar de potencialidade para ser foco de interesse no circuito 

mercadológico de bens culturais, de modo a atrair recursos para sua organização e efetiva 

realização. Assim, entendemos que o Maior São João do Mundo, conforme seu porte de 

megaevento, encontra-se num nível significativo em termos de interesse para o investimento 

público e empresarial.   

Em que pesem as dúvidas e suspeições sobre a real distribuição dos montantes dos 

investimentos públicos, municipais, estaduais e federais destinados à grande festa 

campinense, acaba prevalecendo a projeção imagética de que o modelo cultural atende ao 

gosto do público massivo presente ao evento, além de atrair os investimentos de 

patrocinadores que proporcionam a viabilidade financeira, incrementando genericamente a 

economia campinense. 
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Mesmo que os discursos políticos insistam na produção de sentido do Maior São João 

do Mundo como uma ação de recuperação ou manutenção dos tradicionalismos junino-

nordestinos, o formato de megaevento exige uma grande e cara estrutura que impõe a 

imperiosidade da dimensão econômica, a condução do processo sob a égide dos valores 

financeiros. Como realizar festividade tão dispendiosa sem recursos? 

A solução mais recorrente é o patrocínio, reconhecido como uma diferente forma de as 

empresas se interagirem com o público de seu interesse, que evita o desgaste da publicidade 

tradicional, ao estabelecer novos canais de comunicação, ações que irradiam mais 

concretamente os atributos delineados para as marcas comerciais. No processo, as empresas 

patrocinadoras objetivam recrudescer o alto valor simbólico da relação entre quem compra e 

quem vende, considerando as relações intangíveis do mercado, dependente, assim, de 

questões de cunho cultural, de aceitação identitária. Nesse sentido, Sarkovas (2003) afirma:  

 
Sem o sacrifício de seus princípios culturais, diversas exposições de arte, festivais de 
dança, turnês teatrais, casas de espetáculos, shows musicais e mostras de cinema são 
financiadas por atenderem à identidade e ao interesse do público alvo de marcas de 
empresas, produtos e serviços.19 

 

O Maior São João do Mundo é composto por fortes traços regionais, expressos pela 

série de manifestações tradicionais do ciclo junino, mesmo que em linguagens atualizadas. 

Lugar de reconhecimento e avivamento da identidade nordestino-paraibana, oportunidade 

especial para que determinadas marcas comerciais procurem se enunciar como parte desse 

mesmo mundo cultural identitário, pagando por isso, seja na condição de patrocinadoras, 

apoiadoras, ou mesmo na compra de espaços no Parque do Povo para expor suas marcas e 

produtos. Caso da Souza Cruz que há muitos anos lança embalagens de seus cigarros, 

especialmente da marca Derby de consumo e apelo publicitário popular. 

Em 2007 a empresa se fazia presente no megaevento campinense pelo terceiro ano 

consecutivo, com um stand de nove metros quadrados, em formato de barraca desmontável, 

especial para a presença em eventos (figura 19), bem iluminado e com diferentes tipos de 

cartazes e displays associando a marca à emotividade junina. 

 

                                                 
19 SARKOVAS  Yacoff. Quem paga a conta da cultura? Folha de São Paulo. São Paulo, 9 jul. 2003. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 2 fev. 2009, às 23h20min. 
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FIGURA 18   -  UM DOS QUIOSQUES DA DERBY 

 
 

Nilton Barbosa, do setor de vendas e marketing da Souza Cruz, vindo especialmente do 

Rio de Janeiro para acompanhar e avaliar o trabalho de merchandising no evento, declarou:  

 
A marca Derby procura ser genuinamente brasileira. Igual ao seu consumidor. Vem 
com embalagem e identidade visual do São João. A criação envolve muitas pessoas 
e envolve a agência. Fizeram muitas pesquisas para identificar os elementos do São 
João. A gente não diz que patrocina, temos uma parceria, atividades de postais 
dizendo quais as alegrias de dividir a felicidade de estar na festa, fósforo exclusivo 
da marca. O resultado é satisfatório. Está falando com o nosso consumidor. O 
trabalho não é específico para o São João de Campina Grande. Derby é reconhecida 
como a marca que participa de todos grandes eventos no Brasil, o que a gente chama 
das festas brasileiras. Por exemplo: Festa de Parintins, Carnaval de Olinda, Festa 
Farroupilha. Eventos populares no Brasil. Derby é a marca que representa a 
população brasileira. Os custos que a gente tem... É a própria agência quem gerencia 
isso aí. A gente está operando tudo que foi definido até o último dia do São João. 
Não tenho uma visão muito clara de custos não. A gente acompanha os trinta dias da 
festa. Tem uma equipe diária que faz abertura, fechamento e qualquer tipo de 
manutenção. A perspectiva de lucro é mais para a festa fazer com que a marca se 
mantenha como uma marca brasileira. (informação verbal).20 

 

Grandes empresas brasileiras que fabricam produtos consumidos durante as realizações 

das festas populares, já há vários anos adotaram a prática, juntando o aspecto comercial ao 

institucional, de associar suas marcas aos eventos, apropriando-se de elementos, tradições, 

cultura e identidade e demais significações simbólicas da temática que motiva a celebração. 

Por isso, a grande quantidade de marcas que adaptam suas embalagens para se associar 

diretamente aos eventos. Cervejas especiais para o Carnaval da Bahia e Olinda, ou a Festa de 

Peão de Boiadeiro de Barretos, o São João de Caruaru e o Maior São João do Mundo. 

Diferentes tipos de bebidas alcoólicas, bancos, refrigerantes, sandálias, cigarros, margarinas 

etc.  

                                                 
20 Entrevista com Nilton Barbosa, setor  de venda e marketing da Souza Cruz, no Parque do Povo, no dia 1º de 
junho de 2007, às 19h30min. 
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Lucena (2005), em sua tese de doutorado, também estudou o megaevento campinense, 

especificamente na análise de seus discursos organizacionais no contexto do folkmarketing, 

no qual há as enunciações edificadas “pelas empresas públicas e privadas, através de a 

apropriação do universo simbólico da festa junina, objetivo mercadológico e institucional, na 

condição de gestoras e patrocinadoras do mesmo.” (LUCENA, 2005, p. 9). 

Mediante as evoluções das grandes festas populares na contemporaneidade, a realização 

campinense, para corresponder ao interesse dos patrocinadores, exigiu uma grande adaptação 

de seu modelo de organização, dependente de altas somas financeiras para o seu custeio. 

Valores que extrapolam o orçamento municipal, exigindo a busca de investimentos 

empresariais, na forma de patrocínios, conseguidos com a garantia de que as marcas 

investidoras alcancem grande exposição durante a realização do evento, possível apenas com 

a presença de grande público, facilmente atraído pelas representações massivas.  

Com tal procedimento, comum a todo megaevento popular decidido por ações políticas 

e empresariais, o Maior São João do Mundo também não escapa dos ditames da indústria 

cultural, e seu caráter espetacular, no modelo da “sociedade do espetáculo”, definido 

criticamente por Debord (1997), por contemplar o emprego de clichês, em fórmulas 

estereotipadas e vazias.  

Debord, imbuído no espírito de observar a lógica da “mercadoria”, que Marx havia 

analisado no sistema de produção, estende tal denúncia a todos os aspectos da vida cotidiana. 

Em particular, ao lazer criado pela evolução tecnológica que, longe de suscitar liberdades, 

acaba alimentando o espetáculo sem valor cultural, fomentando necessidades artificiais, 

renovadas incessantemente, ao submeter nossas vidas a representações manipuladas e 

afetadas, que acabam virando nosso liame com o mundo. Se há “espetacularidade” no 

cotidiano, o que dizer sobre as manifestações de uma festa popular? 

A configuração do Parque do Povo, um mosaico de transversalidades culturais, com 

pluralidade de manifestações artísticas e cenográficas, em exposições potencializadas pelos 

recursos tecnológicos, ainda é completado por outdoors, balões, luminosos, bandeirolas, 

displays, cartazes, faixas e bandeirolas, como se o lugar fosse um shopping center, no qual 

cada loja disputa maior evidência.  

O refrigerante Coca Cola, marca globalizada, tanto no âmbito de consumo material, 

como no simbolismo de uniformização cultural, consegue ainda der enunciado como uma 

bebida junina, com estampas do Maior São João do Mundo gravadas em suas embalagens 

(lainhas), projetando o evento como realização contemporânea, de interesse da juventude, a 

“Geração Coca Cola”.  
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Ronaldo Cunha Lima revelou sua estratégia para captação de recursos para o evento e 

para conquistar o patrocínio da Coca Cola: 

 
Eu fui primeiro à Associação Comercial pedir apoio porque eu disse que o São João 
iria mobilizar o comércio, mas eu precisava do apoio do comércio. Aí em seguida eu 
pensei: Não, eu vou alargar um pouco, vou procurar patrocinadores. E o fato que 
pouca gente sabe, nunca contei em entrevista, contei a amigos, que eu procurei o 
gerente da Coca Cola para patrocinar o São João, para ser um dos patrocinadores. Eu 
separei em cotas: O Ron Montilla patrocina isso, Coca Cola patrocina aquilo, etc. O 
gerente da Coca Cola me recebeu muito mal. Primeiro não acreditava no sucesso do 
São João e em segundo lugar, aquilo quando ele disse me doeu: “Prá vender Coca 
Cola eu não preciso de São João nenhum”. Eu reuni os secretários e contei o fato. E 
qual a reação? “Eu vou proibir vender Coca Cola em Campina Grande. Como eu 
não podia proibir vender Coca Cola na cidade, em proibi de vender no Parque do 
Povo. Não tinha uma Coca Cola. O barraqueiro que instalou a barraca eu disse: 
“Você pode vender Pepsi, Guaraná, Fanta, suco de laranja, menos Coca Cola, se 
vender Coca Cola eu corto o alvará. E os comerciantes atenderam. Ninguém 
comprou Coca Cola, os caminhões de Coca Cola passavam no Parque do Povo 
direto (sorri) e eu achando bom. O povo foi de uma solidariedade... Eu fui para a 
rádio e dizia “Olhe, não tome Coca Cola”, mande tomar Coca Cola nos Estados 
Unidos aqui não tem. Aí com o sucesso, no outro ano, eles já me procuraram para 
patrocinar o São João. Aí a raiva já tinha passado (ele sorri), eu disse tá bom, você 
reconheceu que CG pode passar sem Coca Cola. Foi uma reação espontânea, mas de 
brio. Porque eu achei um desaforo muito grande “prá vender Coca Cola eu não 
preciso de nenhum São João”. (informação verbal) 

 

Uma multinacional como a Nestlé, ao patrocinar o Maior São João do Mundo e se fazer 

presente no Parque do Povo com um imponente e sugestivo pavilhão é também alçada como 

marca simbólica do evento. Ato possível pelo mosaico discursivo e imagético do lugar, que 

mistura valores tradicionais da cultura e identidade regional com variados elementos 

simbólicos da cultura urbana contemporânea que acabam direcionando, ocupando espaços e 

redefinindo o formato do megaevento campinense, por razões fundamentalmente financeiras. 

Afinal, é uma festividade de alto custo que tem de se pagar, segundo a determinação política 

dos organizadores. Muitas marcas de produtos e serviços assumem tal ônus, em valores 

variados, em diferentes tipos de negociações, enquanto há quem nada paga, fato que 

demonstra como a questão é envolta em complexos detalhes relativos ao financiamento global 

da realização.     

Já observamos em tópico anterior como o comércio local é dinamizado durante o mês 

de junho, aspecto para se avaliar a importância econômica do Maior São João do Mundo, que 

se potencializa ao ser apropriado de forma simbólica, com resultados financeiros reais, por 

muitas empresas, diferentes marcas que se aproveitam da grandiosidade da festa, maior 

movimentação de pessoas na cidade, emotividade do espírito junino e suas práticas lúdicas 

que induzem ao maior consumo, para aumentar seus lucros, sem nada contribuir em termos de 

patrocínio ou acordos afins. Tal fato se explicita com a profusão de outdoors, anúncios de 
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rádio e TV, decorações e promoções dos estabelecimentos comerciais da cidade, um 

pronunciado conjunto de ações de publicidade e marketing baseada na temática junina. 

Todavia, o mais importante para as observações críticas da sociedade regional que se 

interessa pelas questões econômicas do Maior São João do Mundo, vendo-as intrinsecamente 

atreladas à política local, seriam informações oficiais precisas sobre os montantes financeiros 

conseguidos com os patrocínios, apoios e demais pagamentos por partes de empresas que 

investem no evento. Números também interessantes para esta pesquisa, para esclarecimentos 

sobre custos setoriais e globais dos festejos, porém impossíveis de serem levantados com 

exatidão. 

Conseguimos descobrir, com alguma facilidade, quem paga as despesas, com o simples 

levantamento dos folhetos publicitários de cada uma das edições da grande festa junina, 

correspondentes ao período de 1983 a 2009. Peças que contém os patrocinadores e apoios, e 

nos proporcionaram elaborar a tabela 01. Também tivemos acesso ao projeto de 

comercialização do Maior São João do Mundo de 2007, com os valores oficiais de patrocínios 

e apoios (figura 20). Logo, bastaria a aritmética de multiplicação do número de 

patrocinadores, apoiadores e clientes de stands, pelos preços de tais participações, para 

chegarmos a valores aproximados do real montante arrecadado pelos organizadores. 

Entretanto, os preços oficiais de cotas de patrocínio e apoio estabelecidos pela prefeitura são 

passivos de muitas negociações, com acertos bem abaixo dos números preestabelecidos. Além 

disso, apesar de muitas insistências, não obtivemos informações sobre os valores de espaços 

comercializados com empresas, relativos a quiosques, pavilhões e barracões utilizados como 

stands para a exposição, promoção e venda de diferentes marcas e produtos.  

Outro detalhe a ser observado é a presença de marcas como patrocinadoras e apoiadoras 

que nada pagam, mas prestam algum tipo de serviço para o evento. Caso do Parahyba 

Convention & Visitors Bureau, associação na condição de franquia internacional, presente em 

diversas cidades do país, formada por empresas do trade turístico regional (hotéis, pousadas, 

restaurantes, agências de viagens etc.), com trabalhos voltados para o fomento do turismo 

local, principalmente na área de promoção e captação de eventos. 

No âmbito das arrecadações vindas da iniciativa privada há outro tipo de ocorrência, 

muito comum na realização da festa, que complica ainda mais o esforço para se conseguir os 

valores arrecadados pela prefeitura. Trata-se da contrapartida, prática de se pagar os 

patrocínios e apoios com o fornecimento de bens ou serviços necessários para a festa, a 

exemplo de apresentações artísticas, mídias publicitárias, gráficas, transportes, hospedagens 

de artistas e profissionais, obras estruturais como montagens de palcos, quiosques, barracões, 
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pavilhões, entre outros insumos. No caso, a negociação se efetiva entre o patrocinador 

contratante e o prestador de serviços contratado, em valores não revelados, às vezes sem o 

conhecimento até mesmo dos organizadores. 

 
FIGURA 19  -  PARTE DO PROJETO DE COMERCIALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 

 

Conforme as propostas de comercialização da edição da festa de 2007 (figura 19), uma 

cota de patrocínio custava 500 mil reais. Porém, segundo Delson Pacheco, representante da 

A-Sim Consultoria e Marketing junto ao Maior São João do Mundo, os valores nunca foram 

pagos por nenhum patrocinador em qualquer edição da festa, chegando-se ao máximo de 300 

mil reais. Insistimos com o referido empresário sobre o apontamento de qual empresa teria 

pago tal valor, assim como a nomeação de quaisquer outros de seus clientes e a respectiva 

soma paga por algum patrocínio ou apoio. Sua resposta foi a seguinte: “Isso é muito sigiloso, 

de conhecimento apenas do prefeito e a empresa.” (informação verbal).21 

                                                 
21  Entrevista com Delson Pacheco, por telefone, no dia 20 de março de 2010, às 16h. 
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Devem ser computados ainda os valores de contribuição do Estado, em épocas de 

alianças entre o governador e o prefeito, o que não aconteceu nas edições do evento de 2005 a 

2008, em virtude dos antagonismos entre Veneziano Vital do Rêgo e o governador Cássio 

Cunha Lima. Em 2009 haveria mudanças no processo, graças à chegada ao executivo 

estadual, em fevereiro do mesmo ano, de José Maranhão, aliado do prefeito, que enviou 

significativas verbas para a festa.  

Por último, também devem ser consideradas as verbas vindas do governo federal, 

geralmente com dotação orçamentária do Ministério do Turismo. Entretanto, o acesso ao 

montante e detalhamento dos valores provenientes das participações estadual e federal, 

mostrou-se impossível.  

Verifica-se, portanto, que a economia da festa, no campo dos valores obtidos com a 

parceria com empresas e instituições governamentais se encontra permeada por meandros não 

esclarecidos, assim como acontece em relação a tudo o que é pago para o planejamento, 

organização e execução de cada edição da festa. Questões centrais entre as grandes polêmicas 

relativas ao Maior São João do Mundo, que servem de potente combustível para os discursos 

políticos oposicionistas, também fazendo parte do cotidiano regional durante todo o ano. 

 

 

4.5.  CUSTOS  DO  MAIOR  SÃO JOÃO DO MUNDO  
 

O faturamento financeiro proveniente do Maior São João do Mundo é compensador 

para a sociedade campinense. Para os diversos setores empresariais, dos grandes 

hipermercados da cidade aos mais humildes ambulantes. Mas perdura na sociedade regional a 

dúvida de interesse social: o montante de impostos municipais e estaduais recolhidos na 

cidade durante a realização do megaevento paga, pelo menos numa porcentagem 

considerável, os gastos com os festejos?  

Os números mostram que não. Paradoxalmente, as receitas municipais, que incluem a 

totalidade dos valores que a Prefeitura recebe, soma do recolhimento de todos os tipos de 

tributos e repasses do governo estadual e federal, referentes ao mês de junho, decaem em 

relação aos meses anteriores e subsequentes, sendo uma das menores arrecadações do ano, 

conforme indica o gráfico abaixo (figura 20), apresentado pelo TCE.  
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FIGURA 20  -  RECEITA DA PMCG  EM 2007 

 

Especialmente em relação à receita tributária, entendida como valores provenientes de 

recolhimento de impostos, incluindo aqueles derivados da circulação de produtos e serviços 

no município, também conforme registros do TCE, representados no gráfico abaixo (figura 

21), o mês de junho apresentou números modestos.  

Os dados apontam para dois entendimentos possíveis: a grande informalidade dos 

negócios gerados pelo Maior São João do Mundo e a sonegação fiscal, a qual não se mostra 

totalmente compreensível. Se levado em conta o fato de que em alguns setores do comércio, 

caso dos supermercados, lojas de departamentos, farmácias, ou mesmo outro tipo de 

comércio, utilizam caixas registradoras informatizadas que ao receber os pagamentos de suas 

vendas emitem os tickets fiscais com a porcentagem do ICMS (Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços). Medida impeditiva para fraudes e facilitadora para a fiscalização. 

Pensamos na possibilidade desse mecanismo não ser tão eficiente para evitar sonegações.  

 

 
FIGURA 21  -  RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA PMCG  EM 2007. 

DADOS:  TCE.  ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
 

 
Resta a compreensão de que a prefeitura arca com as despesas dos festejos, recorrendo 

às suas receitas regulares e a verbas de patrocinadores e apoiadores, compostos por empresas 

públicas e instituições governamentais, federais e estaduais, geralmente organismos de 

fomento ao turismo.  
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A administração municipal assim se projeta no sentido de ser um organismo público 

eficaz e generoso ao promover a geração de emprego e renda, mediante seus discursos que 

enaltecem o fomento da economia campinense com a realização do Maior São João do 

Mundo, que em 2009 foi objeto de otimistas declarações oficiais em relação às suas vantagens 

financeiras. 

 
“A previsão para este ano é de que a movimentação financeira aumente esse número 
para cerca de R$ 25 milhões”, disse Veneziano Vital. Além das melhorias aplicadas 
na infraestrutura do evento, essa perspectiva de crescimento se deve também à 
ampliação na divulgação do evento, que superou a realizada no ano passado. O 
secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Alex Azevedo, afirmou 
que o crescimento da festa este ano “será o fator que impulsionará a economia e a 
cadeia produtiva da festa. O São João é para Campina Grande um período de 
extrema riqueza, tanto cultural como no desenvolvimento econômico”, assinalou.22  

 

O executivo campinense ainda tem contra si a prosaica e tautológica constatação de que 

o investimento é preciosa estratégia para propósitos eleitoreiros. Além das afirmações, 

continuamente presentes no cotidiano societário paraibano, de que o Maior São João do 

Mundo, assim como os demais eventos festivos oficiais de todo o país, ser um campo eivado 

de vícios, com oportunidades para diversos atos de desvios do dinheiro público, em diferentes 

escalões da administração. 

Contudo, os diferentes prefeitos e seus aliados para se justificarem e se brindarem de 

críticas e acusações mais diretas, contam com o apoio de setores da própria sociedade local, 

declarações em vozes de terceiros que também destacam os aspectos vantajosos do Maior São 

João do Mundo no âmbito econômico, inclusive ao tocar no tema que tanto beneficia os 

mandatários políticos: a geração de empregos.    

 

Para a Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG) devem ser 
geradas, pelo menos, 1,2 mil vagas temporárias nos estabelecimentos comerciais da 
cidade. O presidente da instituição, Luiz Alberto Leite, observou que nesse período 
as lojas do comércio costumam ampliar o número de colaboradores, contratando os 
chamados ‘temporários’. “É um evento que mexe com praticamente todos os setores 
da economia de Campina Grande”, reforça o dirigente. Nas lojas a maior parte das 
vagas é temporária, fruto de contratos firmados de até 90 dias, mas de acordo com o 
presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-CG) do município, Tito Motta, 
“Para este ano acreditamos que haverá um crescimento dessas contratações, já que a 
última pesquisa do Indicador de Atividade Econômica de Campina Grande mostrou 
que 69% dos empresários pesquisados não pretendiam demitir funcionários no 
segundo semestre do ano.”23  

                                                 
22 SÃO JOÃO de Campina Grande assegura crescimento no PIB municipal. Site oficial do Maior São João do 
Mundo. Campina Grande, 27/05/2009. Disponível em: <http://www.saojoaodecampina.pb.gov.br/geral/ 
imprensa>. Acesso em: 28 maio. 2009.   
23 SÃO JOÃO de Campina Grande assegura crescimento no PIB municipal. Site oficial do Maior São João do 
Mundo. Campina Grande, 27/05/2009. Disponível em: <http://www.saojoaodecampina.pb.gov.br/geral/ 
imprensa>. Acesso em: 28 maio. 2009.    
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Os comentários informais sobre atos de improbidade na condução de eventos públicos 

são de difícil comprovação formal, o que exigiria apontamentos de casos específicos, com as 

devidas provas materiais, inclusive para a adoção de medidas punitivas legais. Tarefa 

arriscada para as pessoas comuns, complicada até mesmo para o Ministério Público. 

O problema não é exclusivo do Maior São João do Mundo. No campo das improbidades 

político-administrativas, pululam em diferentes instituições públicas de todo o país, de forma 

corriqueira, em diferentes festas populares, segundo incessantes denúncias da mídia.   

Há inúmeras acusações na mídia nacional sobre irregularidades relativas a festas 

populares brasileiras que se realizam com financiamento do dinheiro público. Muitas delas 

com bases em processos já abertos pelo Ministério Público. Porém, no que diz respeito ao 

Maior São João do Mundo não há nenhum tipo de denúncia formal, que aponte para atos de 

improbidade administrativa. Entretanto, segundo entrevistas realizadas para esta pesquisa, 

existem grande preocupação e desconfiança quanto ao custeio da festa. Afirma-se que o tipo 

mais comum de irregularidade é o superfaturamento nas notas fiscais das prestações de 

serviços em quase todos eventos festivos realizados nos municípios da Paraíba, 

principalmente da apresentação de shows artísticos e musicais. A prática é reconhecida pela 

sociedade paraibana como “banal”, porém de grande dificuldade para a investigação 

acadêmica. 

À margem dos objetivos políticos eleitoreiros e de suspeições sobre alguns destinos das 

verbas provenientes de patrocínios, os organizadores demonstram que as festas populares 

públicas são pagas com dinheiro da iniciativa privada. No caso do Maior São João do Mundo 

o argumento é reforçado pela constatação do aumento de visitantes e a dinamização do 

comércio no mês de junho. Fato que solidifica o imaginário campinense no entendimento de 

que seu megaevento realmente faz circular grandes somas na cidade, com o status de ser a 

principal fonte de geração de emprego e renda no plano da equanimidade, ou seja, 

proporcionando oportunidades para diferentes tipos de negócios para todas as classes sociais. 

Há ainda a projeção da festa como objeto de interesse turístico e de emotividade para a 

participação popular, principalmente, conforme as palavras do secretário de Educação e 

Cultura de CG, Flávio Romero24, ao comentar: “A parte cultural deve ser mais exaltada [...]. 

Se por um lado temos o desafio em manter o espaço mercadológico, esse é um fato, você não 

                                                 
24 Entrevista com o Secretario de Educação e Cultura do Município de CG, Flávio Romero, no dia 31 de maio de 
2007 no Centro de Artes e Cultura Marinês, às 19h. 
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pode desconsiderar essa variável que é extremamente importante. Mas eu acho que CG se 

ressentia em relação ao resgate de aspectos culturais.”  

Contudo, o incremento isonômico da economia campinense durante o mês de junho é 

questionável. A festa, na sua acepção de iniciativa de cunho capitalista, é caracterizada por 

quadros de desigualdade socioeconômicos, com maiores e pronunciadas vantagens para uma 

minoria privilegiada. Em tal linha de entendimento ela é vista como um dispêndio inadequado 

diante de as obrigações mais urgentes da administração municipal, a exemplo da melhoria no 

campo da infra-estrutura urbana, saúde, educação e segurança. Logo, suspeita-se que a 

prefeitura gasta com o Maior São João do Mundo além do que deveria, de forma imprudente, 

ou mesmo ímproba. 

Na realização de festas populares pelo Brasil inteiro, observa-se que a comunidade que 

se beneficia com os eventos, em maior ou menor grau de faturamento, aproveita-se da 

tradição repetida por anos para exigir sua continuidade. Há casos em que o próprio prefeito 

vira refém do sistema socioeconômico inadequado de seu município, ao receber pressões para 

realizar as festividades mesmo sem recursos, endividando a prefeitura ou deixando de realizar 

outras ações.  

Determinada cidade da Paraíba, por exemplo, conhecida por sua representatividade 

histórico-cultural, criou, há mais de uma década, uma festividade temática pública popular, 

que alcançou significativo sucesso em suas primeiras edições. Porém, nos últimos anos, 

tornou-se deficitária, onerando em demasia a prefeitura local. Tanto que o prefeito confessou, 

pedindo sigilo à informação, a uma fonte de nossa confiança, que também exigiu a omissão de 

seu nome, seu drama em relação ao evento: “O mais correto, por falta de dinheiro, seria 

acabar com a festa, mas se eu fizesse isso seria crucificado.” 

Pressões de comerciantes locais que aumentam seu faturamento durante os dias festivos, 

cidadãos em geral que querem ver shows de artistas famosos, e a necessidade de manter “a 

marca turística” do município em evidência, alcançada com o evento festivo, realmente 

desaconselham, em termos políticos, que o prefeito tenha tal coragem de não mais realizar a 

festa. Daí o prejuízo para os cofres da municipalidade, que deve ser processado de alguma 

forma. Resta de positivo a economia da cultura simbólica do município, a imagem de lugar 

turístico atrativo e original.     

Não há informações oficiais sobre os valores exatos gastos com a realização do Maior 

São João do Mundo, seja em pagamentos setoriais, correspondentes a cada um dos inúmeros 

produtos e serviços contratados, ou em relação ao montante final. 
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Jackline Pontes, advogada, especialista em contas públicas, analisou a dificuldade para a 

obtenção de números financeiros sobre o Maior São João do Mundo, e explicou que as 

informações são muito restritas. “Nunca tem uma coisa oficial, nunca um número oficial, 

como uma espécie de prestação de conta ou até dados para transformar aquilo em um retorno 

para o patrocinador. Não tem esse pós-evento, nunca tem” (informação verbal),25 revelou.  

Kênia Queiróz, profissional de contabilidade que trabalhou no Maior São João do 

Mundo nas edições de 1998 e 1999, durante a administração de Cássio Cunha Lima, 

argumenta que naquela época “já não tinha um numerário, um relatório. Ou se tinha, eu nunca 

vi, era uma coisa muito discreta”. (...) Mas tem que estar em algum lugar, até porque a gente 

tinha as cotas de patrocínio, tudo registrado, tinha documento, existiam contratos de parceria, 

convênio, o que fosse, no mínimo licitações.” ( informação verbal).26 

 Depois de nossas diversas tentativas, a SEDE nos cedeu o projeto de orçamento físico-

financeiro do Maior São João do Mundo de 2007, além do layout eletrônico do Parque do 

Povo, plano de mídia, plano de comercialização, apresentação da campanha publicitária e 

pesquisa de opinião pública. 

O referido projeto orçamental foi dividido em quatro categorias, apresentando as 

seguintes informações:  

Pré-produção/preparação. A primeira etapa do processo responsável pelas locações 

das montagens, pelo período de 30 dias, incluía: montagem do palco do principal do Parque 

do Povo, contendo cinco camarins com piso em carpete, banheiro químico e ar condicionado; 

pavilhões metálicos com as barracas e quiosques de tamanho menor, com fechamento em 

tapume metálico medindo 2,20 metros de altura para o fechamento das ruas; tendas para 

proteção dos seguranças das entradas do Parque do Povo; ilhas de forró; cenografia do palco 

da Pirâmide; Vila Mangai, recuperação e confecção da cenografia da igreja, cassino, Vila 

Nova da Rainha e coreto; confecção de 1 500 metros de cenografia do vilarejo, Vila da 

Imprensa, portais de entrada com pintura cenográfica medindo 13 metros de largura x 6 de 

altura para as saídas estratégicas da cidade; estrutura para o São João descentralizado (forró 

nos bairros), mini palco a serem montados e desmontados durante 10 dias; palco para os 

distritos de Galante e São José da Mata, com um camarim e banheiro químico; barracas para 

ambos os distritos. 

Produção / execução. Parte do plano que prevê a contratação de segurança privada; 

artistas de renome para o palco principal do Parque do Povo; trios pé-de-serra; repentistas; 

                                                 
25 Entrevista com Jackline Pontes, em João Pessoa, no dia 11 de maio de 2009 
26 Entrevista com Kênia Queiróz, em João Pessoa, no dia 11 de maio de 2009 
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poetas e artistas populares; diárias sem alimentação; alimentação; projeto e execução, com o 

material necessário, da decoração aérea para o Parque do Povo, São José da Mata, Galante e 

bairros; além da locação de traslados em veículos tipo van e sedan, para artistas e equipe de 

trabalho; banheiros químicos (colocação, manutenção e retirada). 

Divulgação / comercialização. Inserção de 315 VTs de 30 segundos em emissoras de 

TV de João Pessoa e Campina Grande; veiculação de 147 jingles em rádio; 40 outdoors nas 

praças de Recife, Natal, João Pessoa e CG; um anúncio na Revista Veja Nordeste; cinco 

anúncios em jornais regionais; serviços de produção, edição e locução de VT e jingle; criação, 

finalização e acompanhamento das peças publicitárias. 

Elaboração / agenciamento. Trabalhos estratégicos para a captação de recursos. 

Todos esses produtos e serviços presentes no Projeto de orçamento físico e financeiro 

da SEDE tiveram a seguinte previsão de custos: 

 

TABELA  2 – PROJETO DE ORÇAMENTO 

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO  EM 2007 

1 Pré-produção / preparação 632.820,00 

2 Produção / execução 2.241.160,00 

3 Divulgação / comercialização 296.610,76 

4 Elaboração / agenciamento  600.000,00 

 TOTAL DO PROJETO 3.770.590,76 

Fonte - Dados: SEDE.  Elaboração: Própria 

 
O auditor de contas públicas do TCE, Gláucio Barreto Xavier explicou, porém num 

posicionamento político, as razões da impossibilidade do levantamento de valores precisos 

sobre os gastos com o Maior São João do Mundo:   

 
Nós temos que entender o seguinte, a festa de São João é um acontecimento da 
sociedade e ela é um acontecimento do Nordeste. Então a festa de São João não foi 
algo criado como nós temos no sul do País a Oktoberfest, o Natal Luz. Não é um 
evento que foi produzido. É um evento que brotou naturalmente da tradição cultural 
de um povo. A festa de São João de CG não se resume ao Parque do Povo. Todo o 
Nordeste, toda a Paraíba está vivendo a sua festa de São João. Notadamente, a 
Prefeitura conseguiu ao longo do tempo identificar que essa era uma oportunidade 
para expandir a cidade sobre a forma de Turismo. Então ela disponibiliza toda uma 
estrutura para que possa propiciar as pessoas que não têm acesso a está festa de São 
João em uma fazenda própria, em um local próprio, em uma festa comunitária, 
aonde se possa utilizar toda uma população. (informação verbal).27 

 

                                                 
27 Entrevista com Gláucio Barreto Xavier, em seu gabinete no TCE, João Pessoa, no dia 9 de julho de 2009, às 
11h.  
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Gláucio, portanto, entende o megaevento campinense como uma obrigação do Estado 

em prover a população de uma celebração que surgiu espontaneamente na sociedade local, de 

modo a estruturar o evento, em todos os detalhes, da melhor maneira possível. Tarefa que 

para ele é muito complicada, especialmente no controle sobre os gastos.  

 

Porque eu digo que pode sim um controle pontual. A partir do momento que o 
Tribunal de Contas do Estado controla os contratos, as licitações, as despesas 
pontuais que foram fechadas. O Tribunal de Contas não toma conhecimento, por 
exemplo, das grandes ações que acontecem em nível de Ministério e PMCG. Por 
quê? Porque esses recursos por serem federais as contas são prestadas ao Tribunal 
de Contas da União, então não é competência do Tribunal de Contas do Estado 
sequer emitir algum parecer ou algum pensamento acerca desses recursos. Então, já 
de início, você toma conhecimento de que o Tribunal de Contas só audita parte 
desses recursos que são utilizados na festa. A outra parte não é auditada, quer dizer, 
não é auditada pelo o Tribunal de Contas do Estado. Então no sentido de que a gente 
possa auditar pontualmente contratos, pagamentos, há sim a possibilidade de se 
auditar as despesas do Maior São João do Mundo, como é cunhada a festa. Mas 
no sentido de se auditar toda a festa realmente é completamente inviável. Por quê? 
Por que a própria festa não é registrada dentro da Prefeitura como um programa ou 
como uma ação específica. É o resultado de uma união de várias secretarias, de 
várias festividades, de vários acontecimentos, que de uma forma sinérgica terminam 
por produzir a festa de São João que o turista e até mesmo o morador residente em 
Campina Grande tem a oportunidade de ir ao Parque do Povo. Não há como ele 
saber no Parque do Povo, aquela festa, aquela sonorização, aquela iluminação, o que 
está sendo pago pelo Estado e o que está sendo pago pela a iniciativa popular. O que 
o Tribunal de Contas do Estado pode garantir, é que os recursos aplicados pelo 
poder público foram aplicados da melhor forma possível. Essa é a forma de 
fiscalização que nós podemos oferecer.  

 

Na dificuldade de conseguirmos acesso aos gastos oficiais da PMCG com o Maior São 

João do Mundo nos restou a solução de conseguir valores com o TCE, numa trabalhosa 

garimpagem no site da instituição, denominado Sistema Sagres28, em virtude de sua relação 

dos pagamentos anuais efetuados pela prefeitura trazer os gastos gerais do erário municipal, 

divididos por modalidade de licitação29, e não por determinada obra, secretaria responsável, 

evento ou qualquer outra ação. Neste caso, por exemplo, a modalidade “inexigibilidade” traz 

pagamentos em tal quesito tanto do Maior São João do Mundo, como de compras da 

Secretaria de Saúde, da Educação, ou mesmo de qualquer outro evento do município, e assim 

por diante. 

Entre os doze tipos de licitação permitidos por lei, mapeamos, a partir do sistema 

Sagres, que indicou o procedimento da PMCG de, no Maior São João do Mundo de 2007, 

                                                 
28 Disponível em:< www.sagres.tce.pb.br>. Vários acessos. 
29 A legislação permite 12 tipos de licitação: 1. Adesão a registro de preço; 2. Concorrência (três processos sem 
referência ao Maior São João do Mundo); 3. Concurso; 4. Convite; 5. Dispensa por valor; 6. Dispensa por outros 
motivos; 7. Inexigibilidade; 8. Leilão; 9. Pregão (eletrônico e presencial); 10. pregão eletrônico (nenhum registro 
localizado); 11. Pregão presencial; 12. Sem licitação. 
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abrir processos de compra e realizar pagamentos em apenas quatro deles: 33 processos na 

modalidade convite;30 31 em inexigibilidade;31 7 em pregão (eletrônico e presencial). 

Com os dados obtidos no sistema do TCE, investigamos também o Diário Oficial da 

Paraíba e o Diário Oficial da União, para conseguir especificar os contratos de 

inexigibilidade, a exemplo do nome da atração artística contratada, que no Sagres não é 

explicitada. No sistema consta apenas o nome da empresa de produção que representa o artista 

para os acertos contratuais. No cruzamento das informações elaboramos as três tabelas abaixo 

reproduzidas, respectivas às três modalidades que abriram licitação e realizaram pagamentos a 

serviços prestados ao Maior São João do Mundo em 2007.   

 
TABELA  3 – L ICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGÍVEL  

 
LICITAÇÃO POR COMPRA DE SERVIÇOS, MODALIDADE INEXIG ÍVEL, EM 2007 

Nº Licitação Homologação Valor Objeto Participante/ve
ncedor 

Atrações 

000092007 09/04/2007  
 

80.000,00   
 

Contratação de atração 
artística para 
apresentações na 
micarande e maior são 
joão do mundo. (alceu 
valença)32.  

Tropicana 
Produções 
Artísticas Ltda 

Alceu Valença 

000462007  
 

02/07/2007  
 

52.000,00   
 

Contratação de atrações 
artísticas para 
apresentações no maior 
são joão do mundo 2007.  

Francinildo 
Ferreira dos 
Santos 

 

000112007  
 

   
 

16/05/2007 212.000,00 Contratação de 
apresentações artísticas 
para apresentações 
durante a programação d 
o maior são joão do 
munco.  

Bobota 
Produções 
Midias e 
Markting Ltda 

Apresentação das bandas: 
Mastruz com Leite, Limão com 
Mel, Forrónela, Ferro na Boneca, 
Balança Neném, Felipão e Forró 
Moral 

000172007  29/05/2007 86.000,00  Contratação de atrações 
artísticas para 
apresentações durante a 
programação d o maior 
são joão do mundo.  
 
 

Xoxoteando 
Produções 
Artísticas Ltda 

Tom Oliveira nos dias 1, 23 e 
30/06/2007 

 000182007  29/05/2007  20.000,00  Contratação de atrações 
artísticas para 
apresentações durante a 
programação d o maior 
são joão do mundo.  
 

Sociedade dos 
Forrozeiros Pé-
de-serra e Ai-
sofops 
 

Santana o Cantador 

000192007  29/05/2007 6.000,00  Contratação de atrações 
artísticas para 
apresentações durante a 
programação d o maior 
são joão do mundo.  
 
 

Francinildo 
Ferreira dos 
Santos 

 

                                                 
30 Três empresas especialistas na área do serviço solicitado são convidadas a apresentar seus preços para o 
produto ou serviço solicitado, vencendo a que apresenta o menor preço.   
31 Modalidade em que há apenas uma empresa ou profissional capaz de atender o produto requerido pelo órgão 
público, caso de artista, cantor ou bandas musicais, entres outros. Por exemplo: a cantora Elba Ramalho, assim 
como o cantor Zé Ramalho são presenças certas em todas as edições do Maior São João do Mundo, de grande 
apelo popular regional. Tratam-se de profissionais, obviamente únicos, cuja contratação somente é possível por 
“inexigibilidade”.     
32 Observamos que mantivemos a grafia original das tabelas do Sistema Sagres.    
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LICITAÇÃO POR COMPRA DE SERVIÇOS, MODALIDADE INEXIG ÍVEL, EM 2007 
Nº Licitação Homologação Valor Objeto Participante/ve

ncedor 
Atrações 

000202007     29/05/2007 50.000,00 Contratação de atrações 
artísticas para 
apresentações durante a 
programação d o maior 
são joão do mundo.  

J.r.d. Art 
Promoções Ltda 

Dominguinhos 

000212007  29/05/2007  38.500,00 Contratação de atrações 
artísticas para 
apresentações durante a 
programação d o maior 
são joão do mundo.  

Flávio José 
Marcelino 
Remígio - Me 

Flávio José 

000222007  29/05/2007 12.000,00   Contratação de atrações 
artísticas para 
apresentações durante a 
programação d o maior 
são joão do mundo.  

Francinildo 
Ferreira dos 
Santos 

Marcos José de Oliveira Farias, 
de 3 a 23 de junho de 2007 

000232007  29/05/2007  8.000,00 Contratação de atrações 
artísticas para 
apresentações durante a 
programação d o maior 
são joão do mundo.  

José Amazan 
Silva 

Amazan 

000242007  29/05/2007 440.000,00  Contratação de atrações 
artísticas para 
apresentações durante a 
programação d o maior 
são joão do mundo.  

Carlos Abílio 
Ferreira da 
Silva 

Sirano e Sirino, Jorge de Altinho, 
Brasas do Forró, Louro Santos, 
Banda Grafith, Eliane, Gaviões 
do Forró, Colo de Menina, 
Assizão, Cavaleiros do Forró, 
Alcymar de Monteiro,  Forró do 
Litoral e Garotões do Forró 

000252007  31/05/2007  347.000,00 Contratação de atrações 
artísticas para 
apresentações durante a 
programação do maior 
são joão do mundo.  

Luan 
promoções e 
Eventos Ltda 

Aviões do Forró, Gatinha 
Manhosa, Forró na Tora, 
Dorgival Dantas, Magnificos, 
Calypso, Luizinho Calixto, Zé 
Ramalho e Geraldinho Lins 

 000262007  05/06/2007 15.000,00 Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (genival lacerda)  

Fracisco Borges Genival Lacerda 

000272007  11/06/2007  7.700,00 Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (ladja betânia)  

Cheiro de Forró 
Promoções 
Artísticas Ltda 

Ladja Betânia 

000282007  11/06/2007 10.000,00  Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (os 3 do 
nordeste)  

L.c..v. de 
Albuquerque 

Os Três do Nordeste 

 000292007  11/06/2007 65.000,00  Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. ( Banda calcinha 
preta)   

Hd Magalhães 
Publicidade & 
Eventos Ltda-
me 

Banda Calcinha Preta 
 

000302007  13/06/2007  7.000,00  Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (banda cabruêra)  

Francinildo 
Ferreira dos 
Santos 

Banda Cabruêra 

 000312007  13/06/2007  8.000,00  Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (banda magnatas 
 
 
 

Itamaraca 
produções Ltda 

Banda Magnatas do Forró 

000322007  14/06/2007  26.000,00  presentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (banda cheiro de 
menina) 

Maria de 
Lourdes 
Jeronimo da 
Silva – Me 

Banda Cheiro de Menina 

 000332007 
 

16/06/2007 8.500,00  Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. 
 
 

Por Do Sol 
Prod. E Audio-
visuais Ltda 

Clã Brasil e Beto Brito 
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LICITAÇÃO POR COMPRA DE SERVIÇOS, MODALIDADE INEXIG ÍVEL, EM 2007 
Nº Licitação Homologação Valor Objeto Participante/ve

ncedor 
Atrações 

 000342007 18/06/2007  
 

5.000,00  Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (geraldo de 
pocinhos)  

L.c.v de 
Albuquerque 

Geraldo de Pocinhos 

000352007 
 

19/06/2007 59.200,00 Apresentações artísticas 
diversas dentro da 
programação do maior  

Francinildo 
Ferreira dos 
Santos 

 

 000362007  23/06/2007  12.000,00  Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (almir rouche e 
banda)  

Lider Serviços e 
Terceirização 
Ltda – Me 

Almir Rouche e Banda 

 000372007  27/06/2007  4.000,00  Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (banda trilhas)  

Francinildo 
Ferreira dos 
Santos 

Banda Trilhas 

 000382007  27/06/2007  25.000,00  Apresentações artísticas 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo.  

José Walter da 
Costa – Me Jc 
Produções 

 

 000392007  
 

27/06/2007  
 

8.000,00   
 

Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo.(banda flor da 
pele).  

Flor da Pele 
Produções e 
Eventos Ltda 

Banda Flor da Pele 

 000402007  27/06/2007  4.000,00  Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (banda forro 
bakana)  

Sheila Ricarte 
Martins  

 
 

Banda Forró Bakana 

 000412007   27/06/2007  31.750,00  Apresentação de atrações 
artísticas diversas dentro 
da programação do 
maior são joão do 
mundo.  

Francinildo 
Ferreira dos 
Santos 

 

000422007  28/06/2007  54.000,00  Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (bandas mexe 
ville, fogo de menina e 
macambira) 

Francinildo 
Ferreira dos 
Santos 

Bandas Mexe Ville, Fogo de 
Menina e Macambira 

000432007  28/06/2007  8.000,00  Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (banda afrodite).  

Francinildo 
Ferreira dos 
Santos 

Banda Afrodite 

 000442007  28/06/2007  11.000,00  Apresentação artística 
dentro da programação 
do maior são joão do 
mundo. (forrozão j. 
gomes e trio sem 
preconceito).  

 Forrozão J. Gomes e Trio Sem 
Preconceito 

TOTAL 1.720.650,00    

Fonte - Dados: TCE, Diário Oficial e Diário Oficial da União. Elaboração: própria  
 

Na Tabela 4, além dos itens referentes ao número de licitação, homologação, valores, 

objetos e participantes vencedores, depois de pesquisas nos diários oficiais da União e do 

Estado da Paraíba, acrescentamos à tabela do TCE alguns nomes das atrações correspondentes 

aos respectivos objetos das licitações. Nos casos em que não foi possível rastrear, mesmo nos 

diários oficiais, os nomes das atrações, repetimos os registros já indicados na planilha do 

TCE.  
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Causam estranhezas a maior parte das licitações vencidas pelo produtor Francinildo 

Ferreira dos Santos, em virtude da ausência de informações, tanto no Sistema Sagres como 

nos diários oficiais, das atrações por ele apresentadas. Ao vencer nove licitações, o referido 

produtor firmou contratos para a apresentação de diversas atrações artísticas no Maior São 

João do Mundo de 2007, que lhe renderam o pagamento de R$ 233.950,00, porém, em 

nenhuma fonte oficial é possível se encontrar quais as atrações correspondente a cinco das 

licitações vencedoras, as homologadas pelos números: 000462007, 000192007, 000352007, 

000382007 e 000412007, conforme informações da listagem originária do TCE, acima 

reproduzida (tabela 3).  

Ao valor total da Tabela 3 deve ser subtraído R$ 40.000,00 correspondente ao contrato 

da apresentação do show de Alceu Valença, pois o mesmo contrato serviu para duas 

apresentações. Uma durante a Micarande e a outra no Maior São João do Mundo, que 

totalizou R$ 80.000,00. 

A compra de serviços pela PMCG, na modalidade convite, durante o ano de 2007, 

apresenta 153 registros na tabela Sagres do TCE, 33 deles referentes a gastos com o Maior 

São João do Mundo, abaixo reproduzidos (tabela 5).    

 
TABELA  4 - L ICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE  

 
LICITAÇÃO POR COMPRA DE SERVIÇOS, MODALIDADE CONVIT E, EM 2007 

Nº da Licitação Homologação Valor Objeto 
001012007 
 

15/05/2007  
 

149.690,00  Locação de sonorização e iluminação com efeitos especiais para o parque 
do povo e parque evaldo cruz, programação do maior são João do munco 

001052007  
 

16/05/2007  
 

11.500,00   
 

Serviços de paisagismo para o projet do centro de cultura e arte do nordeste, 
instalado no parque evaldo cruz.  

001092007   
 

17/05/2007 78.380,40 Serviços de apoio para o parque do povo e parque evando cruz, para os 31 
dias de programação d o maior são joão do mundo 

001122007  
 

21/05/2007  
 

58.800,00   
 

Serviços de apoio para os sítios e bairros de c.grande, durante a 
programação do maior são joão do mundo.  

001192007    
 

23/05/2007 14.100,00 Confecção da decoração junina utilizada nos espaços de eventos d o maior 
são joão do mundo. 

 001202007    
 

23/05/2007 69.120,00 Compra de materiais para utilização na confecção da cidade cenográfica 
instalada no parque evando cruz, programação do 

001232007 24/05/2007  
 

27.590,00   
 

Compras e Serviços  
Locação de veículos para tranporte de integrantes de quadrilhas juninas 
para diversas apresentações, dentro programação   

000932007 15/05/2007  
 

30.900,00   
 

Compras e Serviços  
Fornecimento de refeições para os prestadores de serviços e atrações 
artísticas durante a programação d o maior são João 

000272007  
 

16/02/2007  
 

12.849,20   
 

Compras e Serviços  
Compra de 2.100 litros de gasolina e 4.480 litros de óleo diesel para 
abastecimento dos veículos, durante a realização do maio são João do 
mundo 

000622007  
 

04/04/2007  
 

13.555,00   
 

Compra de material elétrico para manutenção das torres de iluminação 
pública no parque do povo.  

 000832007  
 

20/04/2007  
 

78.000,00   
 

Construção, em alvenaria e madeira, de todas as estruturas do projeto do 
centro de cultura e arte do nordeste, a ser com 

 001522007  
 

13/07/2007  
 

46.500,00   
 

Serviços de sonorização de apresentações de quadrilhas juninas durante a 
realização do maior são joão do mundo.  

001622007  
 

02/07/2007  
 

15.000,00   
 

Aquisição de um acordeon (120 baixos, com ressonância e 20 registros) 
para utilização no "maior são joão do mundo".  

001732007  
 

27/07/2007  
 

10.000,00   
 

Locação de veículo para transporte de componentes de quadrilhas juninas 
para o festival nacional de quadrilhas.  
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LICITAÇÃO POR COMPRA DE SERVIÇOS, MODALIDADE CONVIT E, EM 2007 
Nº da Licitação Homologação Valor Objeto 
00872007  
  

14/05/2007  
 

60.000,00   
 

Contratação dos shows pirotécnicos para os dias 1º e 23/junho e 1º/julho, 
programação: o maior são joão do mundo.  

000882007  
 

14/05/2007  
 

29.000,00   
 

Serviços diversos, incluindo materiais, para atendimento à demanda da sec. 
desenvolvimento para realização do maior são João do mundo 
 

000892007 14/05/2007  
 

24.780,00   
 

Serviços de sonorização para os festejso juninos no distrito de galante, na 
programação d o maior são joão so mundo.  

 000902007 14/05/2007  
 

24.650,00   
 

Compras e Serviços  
Serviços de sonorização dos festejos juninos no distrito de são josé da mata, 
durante a programação d o maior são João 

 000942007 15/05/2007  
 

19.250,00   
 

Compras e Serviços  
Fornecimento de lanches para os prestadores de serviços e pessoal de apoio, 
durante programação d o maior são joão do um 

 000952007 15/05/2007  
 

58.880,00   
 

Compras e Serviços  
Serviços de apoio para os distritos de galante e são josé da mata, para 10 e 
15 dias, respectivamente, dentro programaçã 

000972007 14/05/2007  
 

66.960,00   
 

Compras e Serviços  
Locação de cabines sanitárias para serem utilizadas na estrutura d o maior 
são João do mundo.  

001772007  
 

01/08/2007  
 

29.400,00   
 

Serviço de manutenção de refletores matélicos do parque do povo, em 
c.grande.  

 000802007  
 

02/05/2007  
 

71.453,56   
 

Recuperação da estrutura física do parque do povo para realização d o 
maior são joão do mundo.  

 000982007  
 

14/05/2007  
 

49.020,00   
 

Serviços de eletrificação em diversas localidades dentro da programação d 
o maior são joão do mundo.  

 000992007  
 

15/05/2007  
 

29.000,00   
 

Locação de geradores de eletricidade para serem utilizados no parque do 
povo durante a programação d o maior são joão do 

 001002007  
 

01/06/2007  58.983,75  Compra de material para pintura da cidade cenográfica, dentro da 
programação do maior são joão do mundo.  

 001062007  
 

16/05/2007  
 

13.925,23   
 

Compra de materiais elétricos para instalações no parque do povo, parque 
evaldo cruz e demais localidades para realizaçã 

001172007  
  

23/05/2007  
 

20.850,00  Serviços de camarim, para os festejos juninos, dentro da programação d o 
maior são joão do mundo.  

 001212007 
 

23/05/2007  
 

24.900,00  Serviços de sonorização dos festejos juninos nos bairros e sítios durante a 
programação d o maior são joão do mundo.  

001332007  
 

01/06/2007  
 

30.345,00   
 

Locação de radio-transmissores e detectores de metais para utilização 
dentro da programação do maior são joão do mundo.  

 001342007  
 

01/06/2007  
 

16.740,38   
 

Serviços de transporte aéreo (passagens) para os profissionais do setor 
artístico dentro da programação do maior são João 

001042007  
 

01/06/2007  
 

17.185,00   
 

Compra de banderias plásticas coloridas para decoração do parque evaldo 
cruz, no maior são joão do mundo.  

 001482007  
 

12/06/2007  
 

14.100,00   
 

Locação de veículos (vans) para transportes diversos durante o maior são 
joão do mundo.  

TOTAL 1.275.407,52  

Fonte - Dados: TCE. Elaboração: própria  
 

 

Das três tabelas elaboradas a partir dos dados do Sistema Sagres com gastos relativos ao 

Maior São João do Mundo, a tabela 6, transcrita abaixo, é a mais controversa. Dos 71 

registros de objetos licitados, seis parecem atender ao evento, embora nem todas as descrições 

dos objetos contratados especifiquem com clareza que se referem a gastos com a festa.  

 

TABELA  5 - L ICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO  
 

LICITAÇÃO POR COMPRA DE SERVIÇOS, MODALIDADE PREGÃO  (ELETRÔNICO E PRESENCIAL), EM 2007  
Nº da licitação Homologação Valor Objeto 

000612007 
 

19/04/2007 
 

776.000,00 
 

Locação de todas as estruturas necessárias para realização do maior são 
joão do mundo nos distritos de galante e são jos 

001262007 10/10/2007 
 

400.000,00 
 

Compra de passagens aéreas (nac/internac) e terrestres (per. 12 meses)-
homologado pelos descontos ofertados. valor estim 

001422007 
 

27/11/2007 
 

7.800,00 
 

Instalação de blimps em pvc c manutenção e pintura da logomarca da 
pmcg para eventos do gabinete do prefeito.  
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LICITAÇÃO POR COMPRA DE SERVIÇOS, MODALIDADE PREGÃO  (ELETRÔNICO E PRESENCIAL), EM 2007  
Nº da licitação Homologação Valor Objeto 

000992007 
 

16/08/2007 
 

104.700,00 
 

Aq. de caminhão 3/4 diesel, lavadora móvel de pressão, para a sec. 
desenvolvimento da pmcg.  

000772007 
 

18/05/2007 38.250,00 Fornecimento de refeições para os servidores da limpeza urbana, durante 
a realização dos eventos culturais deste municíp 

000862007 
 

05/06/2007 
 

245.000,00 Serviços de hotelaria para eventos no exercício 2007, inclusive para 
participantes do maior são joão do mundo.  

TOTAL 1.571.750,00  

Fonte - Dados: TCE. Elaboração: própria 
 

 

A soma de todas as tabelas (inexigibilidade, R$ 1.720.650,00; convite, R$ 1.275.407,52; 

pregão eletrônico e presencial, R$ 1.571.750,00) com os valores pagos pela PMCG na edição 

do Maior São João do Mundo em 2007, apresenta um total geral de R$ 4.567.807,52. 

Matematicamente, portanto, podemos afirmar que o megaevento junino campinense, exigiu 

pagamentos declarados maior que os previstos no projeto físico-financeiro na ordem de R$ 

3.770.590,76. O déficit seria então de R$ 797.216,76. 

Porém, conforme já vimos no decorrer deste tópico, segundo as particularidades 

perceptíveis e os meandros não conhecidos que cercam muitas ações do Maior São João do 

Mundo relativas às movimentações financeiras, jamais poderíamos afirmar que o montante de 

R$ 4.567.807,52 está próximo dos valores reais que saem dos cofres municipais. Como 

também do custo total da celebração, lembrando, em função desta última conta, que há os 

serviços realizados por patrocinadores que nem entram na contabilidade da prefeitura, além 

das contribuições dos governos estadual e federal.   

Contudo, por outro lado, os valores que apresentamos se mostram minimamente 

compatíveis, com valores publicados pela mídia, notoriamente obtidos em fontes oficiais.   

 

O custo do 'São João' é estimado em R$ 4,2 milhões, sendo R$ 3 milhões dos 
patrocinadores e R$ 1,2 milhão do governo municipal. Devido a um desentendimento 
político entre o governador do Estado da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB), e o 
prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do Rêgo Neto (PMDB), a festa não 
recebe verba do governo estadual há três anos.33  

 

 

O Maior São João do Mundo faz parte do notável fenômeno brasileiro relativo às festas 

públicas, com temática que explora costumes, tradições e rituais, antigamente espontâneos, 

mas agora produtos comerciais pertencentes aos novos circuitos do mundo das trocas 

mercantis, das atividades financeiras rentáveis, que realmente incrementam as economias 
                                                 
33 BARTHOLOMEU Ana Luisa. Tradição perde espaço para a modernidade no 'São João' de Campina Grande 
(PB). UOL Notícias. 23 de junho de 2008. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2008/06/23/>. 
Acesso em: 26 jun. 2008.   
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locais, conforme os dados que procuramos apresentar. Mas, conforme os sistemas desiguais 

da ordem capitalista de nossos tempos, os referidos festejos acabam apropriados e 

direcionados política e economicamente por dirigentes públicos e empresariais que, entre 

todos os envolvidos, são, certamente, aqueles que levam maior vantagem. 
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5  O  MAIOR  SÃO  JOÃO  DO  MUNDO  MIDIATIZADO 
 

 

O que seriam dos megaeventos festivos se não fosse a mídia, cujo potencial 

comunicacional para estimular a presença do público e superdimensionar as comemorações é 

preponderante?  

A cobertura midiática é parte efetiva e indispensável dos grandes festejos do país, 

principalmente do veículo de maior cobertura, a televisão, iniciativa que amplia enormemente 

a participação popular. O Maior São João do Mundo é o evento da Paraíba que mais recebe o 

foco da mídia. Pautado em várias edições dos diferentes telejornais da Rede Globo, líder de 

audiência no Brasil, assim como das demais TV abertas, como SBT, Record, Bandeirantes e 

Rede TV, além de ainda contar com pautas internacionais, a exemplo da cobertura da BBC de 

Londres na edição da festa de 2007. 

Coincidentemente ao interesse da televisão inglesa, o diretor suíço Bernand Robert-

Charrue também escolheu o Maior São João do Mundo de 2007 para a realização do 

documentário Paraíba, Meu Amor. A produção, editada com 80 minutos de duração, alterna 

entrevistas e trechos musicais, em registros de diferentes festejos do interior paraibano. Um 

dos pontos altos do filme é a performance de Dominguinhos, junto a Pinto do Acorden e do 

acordeonista francês Richard Galliano que ocorreu no dia 21 de junho de 2007 no Parque do 

Povo, episódio que mereceu o comentário do jornalista José Nêumane: “O cineasta suíço 

registrou em imagens coloridas o inesperado encontro do acordeonista de jazz francês Richard 

Galliano, elevado ao panteão dos maiores instrumentistas da Europa, com o sanfoneiro 

pernambucano Dominguinhos, herdeiro reconhecido pelo Rei do Baião e herói do europeu.”1 

Participam também do filme os músicos paraibanos Flávio José, Chico César, 

Aleijadinho de Pombal, o Trio Tamanduá, Pinto do Acordeon, Os 3 do Nordeste, entre outros. 

                                                 
1 NÊUMANE, José. A peleja da sanfona, zabumba e triângulo, representantes da música regional autêntica, 
contra a vulgaridade e o frenesi histérico das ‘bandas’ eletrônicas. Estado de São Paulo. 22 mar. 2008. 
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080322/not_imp143985,0.php>.  Acesso em: 13 
dez. 2009, às 22h. 
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Em entrevista à TV Paraíba e TV Cabo Branco, o diretor falou sobre sua realização, com 

notória paixão:  

Eu que amo o forró e venho do estrangeiro. É uma ocasião única estar aqui durante 
um mês. Vê os maiores nomes do forró se apresentarem. Aqui eu não preciso passar 
um ano ou seis meses viajando pelo Brasil. Em um mês em Campina Grande eu posso 
vê todos, para um estrangeiro isso é excepcional.2 

 

 
FIGURA 22   –  CARTAZ DO FILME PARAÍBA, MEU AMOR  

 

A enunciação da festa como pautas de programas telejornalísticos, de revistas 

eletrônicas e do segmento de “variedades”, inclusive programas de auditório, a exemplo dos 

de Silvio Santos e o Domingão do Faustão, representam forte apelo promocional com 

amplitude e visibilidade em todo o país. O evento também é alvo de incalculável número de 

matérias nas emissoras de rádio e TV regionais, como também em veículos impressos, jornais 

e revistas da Paraíba, do Nordeste e de todo o Brasil.  

Mas o veículo que mais interage e se aproxima do Maior São João do Mundo é o 

rádio, contanto com transmissões diretas, ao vivo do Parque do Povo, por meio de repórteres 

destacados especialmente para cobrir os 30 dias da festividade. Para tamanho apoio logístico, 

as emissoras radiofônicas têm facilidade para celebrar contratos publicitários com o comércio 

                                                 
2 ROBERT-CHARRUE, Bernand. TV Paraíba, telejornal Paraíba Meio-dia.  13 jun. 2007, às 12h45. Entrevista 
concedida a repórter Michele Wadja. 



195 
 

 

campinense, não faltando anunciantes para patrocinar os programas e a estrutura da Rua da 

Imprensa.3 

Destaca-se também, pelo volume de matérias, a cobertura da mídia especializada sobre 

o turismo paraibano, regional e nacional, que costumam pautar com destaque o Maior São 

João do Mundo no mesmo patamar que as atrações praianas da capital João Pessoa, 

consideradas como os produtos turísticos de ponta entre as ofertas da Paraíba, conforme 

afirmação de Carvalho (2009, p. 286):   

Se a emotividade estética de turistas pela capital João Pessoa sobrepõe o turismo de 
sol e mar, o processo é inverso na cidade mais importante do interior do Estado, 
Campina Grande, célebre por realizar o megaevento festivo popular O Maior São 
João do Mundo. Realização também reconhecida como ícone turístico, principalmente 
para o segmento cultural, com enorme projeção imagético-discursiva pelo insistente 
foco da grande mídia que parece aumentar a cada ano, desde sua primeira edição, em 
1983.   

 

A publicidade do Maior São João do Mundo na programação diária das emissoras de 

rádio e televisão de Campina e João Pessoa, acontece a todo momento, e diariamente nos 

jornais. Nas duas cidades, além de em Recife (PE) e Natal (RN), também se espalham 

outdoors e outros dispositivos de comunicação publicitária (figura 24).  

 
FIGURA 23  -   EXPOSIÇÃO DE OUTDOOR DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO  EM JOÃO PESSOA  

No entanto, em CG, além das peças veiculadas pela organização da festa há aquelas 

das diversas empresas que aproveitam para associar suas marcas ao evento e à cultura 

nordestino-junina (figura 25). Lucena fala de uma “vitrine comunicacional”, em diferentes 

espaços de CG, preenchidos por empresas, públicas e privadas, que procuram dar 

                                                 
3 Cerca de 12 casas dispostas para os veículos de comunicação. 
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“visibilidade aos seus produtos e serviços, via discursos estruturados com marcas oriundas da 

tradição rural vinculadas a contextos culturais massivos.” (LUCENA, 2005, p.22). 

A ampliação do Maior São João do Mundo alinhada à persuasão para seu consumo é 

ainda articulada pela mídia jornalística, em face de as grandes festas populares serem 

ponteadas em muitas intersecções pelo seu caráter espetacular. Rubim (2005) atribui 

acentuada relevância à conexão entre mídia e espetáculo, relativa à produção e veiculação de 

diversos espetáculos culturais forjados por diferentes setores sociais, com destaque para os 

grandes eventos, que despertam desmesurado interesse do público, cuja tamanha magnitude 

exige ações em conjunto da mídia com outros atores sociais. “Ambos produtores notórios de 

espetáculos. As copas do mundo de futebol, os mega-festivais de música, as olimpíadas, as 

grandes festas populares exemplificam glocalmente, com enorme exatidão, as celebrações 

espetaculares do contemporâneo.” (RUBIM, 2005, p. 20, grifo nosso).  

 
FIGURA 24  -  RESTAURANTE V ILA ANTIGA, NA RUA 13  DE MAIO,  CG 

Logo, os festejos populares se destacam no bojo de espetáculos contemporâneos 

acompanhados de todos seus aparatos simbólicos e tecnológicos, ocupando lugares de 

relevância na “sociedade dos espetáculos”.   

 
Diferente do que acontece no passado, o espetáculo no mundo contemporâneo situa-se 
no registro do olhar laico e secular, configurado no processo de desencantamento do 
mundo e de inauguração da modernidade, de acordo com Max Weber. Hoje, o 
espetáculo encontra-se, em medida significativa, associado aos campos cultural e 
midiático, que apresentam interfaces crescentes, a partir da emergência de uma cultura 
cada vez mais “industrializada”. (RUBIM, 2005, p. 19). 

Hoje, as festividades populares se incluem no rol das produções da indústria cultural, 

sistema que, segundo os frankfurtianos Adorno e Horkheimer (2000),  envolve as expressões 

artístico-culturais da sociedade, harmonizando reciprocamente todos seus setores, com as 
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produções estéticas integradas à produção mercantil. Dessa forma, as celebrações populares 

estariam vinculadas aos modelos impostos pela mídia massiva. No entanto, assim como quase 

tudo que envolve temas relativos à industrialização da cultura, a questão não deve ser vista 

apenas no ângulo crítico denunciativo, especialmente em se tratando do Maior São João do 

Mundo que se caracteriza por diversos jogos políticos e muitos aspectos dicotômicos, 

sobrestados no campo midiático. Lugar histórica e continuamente trespassado por 

pensamentos dialéticos, ainda mais exacerbados e polêmicos ao focar fenômenos emergentes, 

tal qual afirma Rubim (2000, p. 79):  

 
O imprescindível tema da incidência da comunicação na sociabilidade e das 
modalidades de sua conexão com a contemporaneidade tem mobilizado um plural e 
dissonante núcleo de pensadores da atualidade, pertencentes ou não à área de estudos 
das teorias da comunicação.   

   

As conexões da mídia com o megaevento campinense se efetivam de modo 

multifacetado. Grande parte do foco midiático também pauta e promove expressões 

tradicionais da cultura popular junino-nordestino, havendo ainda os aspectos relativos às 

“mediações”, considerando-se principalmente que as configurações artístico-estéticas e o 

próprio sucesso da festa são definidos pelo público. Nesse caso, além do pensamento de 

Adorno e Horkheimer, são contemplados os campos da recepção que, conforme o dizer de 

Silva (2003, p. 96), devem ser vistos em outras perspectivas: “Sabe-se que as análises 

frankfurtianas da indústria cultural quase não deixaram espaço para a ressignificação da 

mensagem pelo destinatário.” 

Os processos midiáticos da atualidade despertam pensamentos controversos. Umberto 

Eco (1998) criou, já na década de 70, um conceito polêmico, ao nomear dois tipos 

pensamentos: a os “apocalípticos”, que percebiam que a mídia seria perecível e acrítica, 

alienando a sociedade e transformando a arte em coisa, numa anticultura, opondo-se ao 

conceito aristocrático; e a dos “integrados” que encontravam no fenômeno o alargamento da 

área cultural com a circulação de uma cultura consumida por todas as camadas sociais. 

Há grande diversidade de ideias que se ocupam do assunto, intervenções de diferentes 

saberes que formam um complexo quadro de posições polissêmicas e multidimensionais 

sobre o papel, objetivos, ideologias e eficácia da mídia. Tanto que Rubim (2000, p. 79) lista 

importantes pensadores que nos últimos tempos se dedicaram ao tema na atualidade, 

comprovando a relevância do tema:  
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 Não parece ser mera coincidência a recorrência a expressões como: “aldeiaglobal” 
(McLuhan), “era da informação” ou “sociedade rede” (Manuel Castells), “sociedade 
informática” (Adam Schaff), “sociedade da informação” (David Lyon, Krishan 
Kumar, dentre outros), “sociedade conquistada pela comunicação” (Bernard Miege), 
“sociedade da comunicação” ou “sociedade dos mass media” (Gianni Vattimo), 
“sociedade da informação ou da comunicação” (Ismar de Oliveira Soares), 
“sociedade media-centric” (Venício Artur de Lima), “capitalismo de informação” (F. 
Jameson) e “planeta mídia” (Dênis de Moraes). Todas estas denominações, entre 
muitas outras possíveis, têm sido insistentemente evocadas para dizer o 
contemporâneo.  

 

Certamente, a questão se apresenta como a mais instigante e concorrida na história das 

teorias da comunicação, hoje mais complexa ainda no campo relativo às incidências da mídia 

no mundo social, ao provocar intervenções controversas e sob diferentes perspectivas: 

modernas, pós-modernas, integradas ou críticas.   

 

 
5.1  PUBLICIDADE  E  POLÍTICAS  COMUNICACIONAIS   

 

O Maior São João do Mundo contém uma rica dimensão artística. São inúmeras 

expressões do ciclo junino nordestino tradicional, num formato atualizado, em iniciativas de 

reinvenção, num cenário urbano da atualidade. A questão se entrelaça com as dimensões 

política e econômica, conforme as informações de Gláucio Barreto Xavier, em palavras que 

procuram denotar sentido positivo às ações do poder público:   

 

A relação entre cultura, política e economia, os gastos relativos às festas, é 
complicadíssima. Porque nós vamos aí retomar os dizeres de Roma Antiga onde se 
dizia que “o povo gosta de pão e circo”. Qualquer estudo que a gente vá fazer na 
filosofia a gente vai buscar exatamente esse adágio popular. Então na realidade, 
quando o prefeito busca um artista para dar um show, o que ele busca? Ele busca 
atender aos anseios da população. A população entende que o trio pé-de-serra lá é o 
melhor prá ele, ele vai buscar. Mas se entende que é Zé Ramalho o melhor, ele vai 
buscar. Ele não agradando o público, nós poderíamos até lançar mão da constituição 
e dizer que aquela despesa não foi eficiente. Um dos princípios da administração 
pública é que ela seja eficiente. Então se a prefeitura gastou um grande recurso, fez 
um show e não agradou a população, foi dinheiro que a prefeitura jogou fora. O 
dinheiro é bem gasto quando? Quando a Prefeitura faz um show e agrada a 
população porque ali ele está atendendo aos anseios da sociedade que é a função 
maior do prefeito.   

   

A política organizacional dos eventos acaba repercute no campo midiático 

especializado. Como exemplo, o texto jornalístico transcrito abaixo que blinda a prefeitura, 

mediante as críticas ao formato industrializado do Maior São João do Mundo:           

 
Depois da polêmica levantada pelo cantor Dominguinhos, que criticou a qualidade 
musical dos grupos de forró eletrônico, o coordenador de Turismo de Campina 
Grande, Gilson Lira, entrou no debate em tom apaziguador e disse que a festa de 



199 
 

 

São João tem espaço para os dois tipos de forró. “A festa junina não se faz apenas 
com forró pé-de-serra ou com o forró eletrônico. Temos e montamos espaços que 
abrigam as duas formas de interpretação da música regional.” Ele afirmou ainda que 
a organização do São João procurou mesclar as atrações para agradar aos dois tipos 
de público. “O palco principal abriga apresentações mais tradicionais e também os 
shows de grupos novos. Foi a forma mais democrática que encontramos de fazer o 
evento”, disse Lira.4 

 

Na verdade, a administração pública municipal possui uma estratégia inteligente na 

configuração cultural dos festejos. Mesmo abrindo grandes espaços para produtos 

estandartizados da indústria cultural, insiste em seus discursos político-promocionais no 

sentido de que o evento é eminentemente uma realização que resgata e fomenta a cultura 

popular em seus modelos mais tradicionais. De acordo com as declarações do prefeito 

Veneziano Vital do Rêgo, durante a abertura do Maior São João do Mundo de 2008, numa 

fala entremeada por comentários de cunho político, reproduzida no texto de uma reportagem 

da mídia regional:      

O prefeito lamentou a ausência de investimentos do Estado ao principal evento 
turístico da Paraíba, mas ressaltou que isso não impede sua realização graças ao 
apoio do governo Lula e da iniciativa privada. “Em verdade, o São João de Campina 
Grande é um patrimônio cultural do nosso povo, ao mostrar o que temos de mais 
representativo entre nossas tradições, nossas obras artísticas originais. E nenhuma 
ação de retaliação ou de omissão será capaz de superar a grandiosidade de uma 
iniciativa que projeta a nossa cidade além fronteiras”, afirmou.5 

O zelo por parte dos organizadores com a caracterização da festa, mediante suas 

transversalidades culturais, acaba recaindo nas discussões sobre os projetos de marketing 

promocional, a programação textual e visual das peças publicitárias, os temas a serem 

empregados, entre outros quesitos. No quadro da próxima página (figura 26) reproduzimos as 

peças publicitárias das edições do Maior São João do Mundo (exceto as do ano de 1993)6, 

representadas por folders, folhetos e anúncios de jornais e revistas, que podem ser 

consideradas como uma síntese histórica do conceito cultural da festa e dos projetos 

promocionais. 

O publicitário Lucas Sales, atuante em diversas edições da festa, ao cuidar da criação  

dos projetos promocionais, relata sobre o seu esforço no sentido de promover o resgate dos 

tradicionalismos no evento de 2007, principalmente no âmbito da temática religiosa. Uma 

estratégia publicitária também decidida em função de frear as pretensões de Caruaru que 
                                                 
4 Parque do Povo tem espaços para forrós diferentes. G1. Blog da Redação. G1 no São João. Disponível em: 
<http://colunas.g1.com.br/redacao/category/g1-no-sao-joao/>. Acesso em: 12 jun. 2008., às15h47min. 
5 Prefeito Veneziano Vital do Rego abre o “Maior São João do Mundo” da História de Campina Grande. 
Paraíbanews.com. Disponível em: <http://www.paraibanews.com>. Acesso em: 31 maio. 2008, às 8h 37min 
6 Infelizmente, apesar de nossa intensa procura, não conseguimos localizar alguma peça publicitária do Maior 
São João do Mundo de 1993, inexistente até mesmo nos setores competentes da PMCG. 
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estaria tentando se apropriar da marca do Maior São João do Mundo, conforme explicações 

do próprio Sales:   

O conceito anterior de Caruaru era muito bom, mas que eles abandonaram, era a 
“Capital do Forró”. Mas eles começaram a trabalhar também o maior e melhor São 
João do Mundo. O Maior São João do Mundo de Campina Grande já nasceu assim. 
Caruaru estava tentando se apropriar dessa atividade, em conseqüência, então, 
resolveu-se priorizar [na festa campinense de 2007] o Maior São João do Mundo. E 
trabalhou-se essa marca. Lembro que trabalhou-se a xilogravura, já dentro desse 
resgate, um casal, naquela linguagem de cordel, a gente fez toda a programação 
visual,o desenho inicial foi de Fred Osanã. (informação verbal).7 
 

 
Nos festejos de 2007, então, o conceito cultural do evento, explícito nas peças 

publicitárias, direcionado a privilegiar as raízes do mundo junino-paraibano, utilizou a 

temática originária da literatura de cordel, com alguns de seus personagens celebrizados nos 

desenhos típicos da impressão em xilogravura (figura 25, ano 2007).    

Lucas falou sobre a evolução das propostas culturais do Maior São João do Mundo  

representada nas campanhas, destacando-se na programação visual das peças publicitárias:  

 
Existe uma tendência antropológica de transformação dos eventos, é o processo de 
aculturação mesmo, desde o boom da mídia, todo mundo tem uma TV em casa, um 
rádio, hoje tem um computador, uma lan house, toda cidadezinha tem isso, então 
esse processo é natural, um processo que todos participam. Então o Maior São João 
do Mundo com Milharildo e Sabugilda teve um período, um ciclo. Eu lembro que 
quando a gente trabalhou o São João em 88 a gente humanizou aqueles bonecos. 
Ficou bacana porque ficou mais colorido, eles tem uns traços de neon, dá um certo 
movimento e humaniza.8 (informação verbal). 

 

Conforme pode ser verificado na figura 25, Milharildo e Sabugilda, bonecos de milho, 

formam um casal símbolo das primeiras edições do Maior São João do Mundo, de 1983 a 

1994, que ressurgiram nas peças de 1997 a 2000. De 2001 a 2003 apareceram apenas como 

marca do evento junto a fotografias de modelos e, ou, imagem do planeta Terra. As palavras 

de Lucas Sales explicitam o posicionamento dos organizadores do megaevento campinense, 

no sentido de adaptar as configurações culturais aos processos evolutivos do mundo festivo e 

das técnicas de comunicação com direto envolvimento nos projetos promocionais, que 

primam pela inovação:  

 

 

                                                 
7 A afirmação do publicitário pode causar estranheza, já que o conceito de Maior São João do Mundo sempre foi 
explorado. Porém, sua referência diz respeito ao fato de no ano anterior, 2006, a festa ter investido da temática 
relativa à Copa do Mundo de Futebol, inclusive com o slogan “O Maior São João é Campeão do Mundo” (figura 
26, ano 2006).  
8 Entrevista com Lucas Sales em sua agência publicitária, 9Idéia, na Praça Antenor Navarro, João Pessoa, no 
dia28 de maio de 2009, às 15h 
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Em 1991 a gente criou uma coisa que se chama Matutv.9 Matutv foi a gente que 
criou, eu sugeri um brandstory sugeri TV matuta, aí um colega meu sugeriu Matutv, 
mas quem dirigiu fui eu. [...] a gente saia sem roteiro, Gilmar pega rápido, é um 
excelente ator, então eu passava para ele rapidamente a ideia, o que queria. E ele ia, 
as vezes eu interagia, colocava a câmera prá falar com ele, a câmera fazia sim, fazia 
não, claro sem deixar o telespectador lá tonto, o Matutv foi um sucesso. Como 
surgiu? Cássio [Cunha Lima, prefeito de Campina Grande na época] chegou prá 
mim e disse: “Lucas faz uma agenda para dizer para as pessoas o que elas vão 
encontrar na cidade”, seria aquela coisa estática. Fique pensando e disse: “Não, não 
vou fazer isso não”. Aí a gente criou o Matutv, a gente passava as informações da 
agenda, do dia a dia de forma lúdica, brincalhona, foi um sucesso.  

 

A ideia do publicitário, efetivadas durante algumas edições da festa do início da 

década de 1990, foi recuperada em 2003, pelo Sistema Paraíba de Comunicação, ao fazer 

parte da programação de suas duas emissoras, TV Paraíba e TV Cabo Branco, durante o 

período junino dos últimos anos. Em site exclusivo para o programa “Matutv” as emissoras 

explicaram o formato de tal quadro nas festividades de 2009:    

 
Nesse clima de ebulição junina, a TV Paraíba, a TV Cabo Branco e o Jornal da 
Paraíba realizam há vários anos o projeto “MatuTV - O Canal do São João”, que 
cobre as principais festividades juninas da Paraíba . Este ano, entra em cena o poeta 
matuto Jessier Quirino, grande representante da cultura popular nordestina, 
recitando e interpretando pílulas de autêntica matutice. Para coroar as ações do 
“MatuTV” com a participação do público, é realizada a Cabine Matuta - um 
miniestúdio de televisão montado em pontos de grande circulação para gravar 
mensagens dos passantes cheios de inspiração. É de lá que saem os recados e os 
pedidos mais divertidos que são exibidos ao longo da programação das afiliadas 
Globo na Paraíba durante os meses de maio e junho.10  

 

O cartunista e publicitário Fred Osanã, já referido em outras passagens do texto, 

profissional com diferentes trabalhos de criação para a promoção do Maior São João do 

Mundo, é enfático nas críticas que dirige aos formatos pasteurizados do evento. Afirma que 

apesar de seu grande sucesso, o evento peca por não ser mais efetivo na divulgação, fato que 

ele considera prejudicial para a atração de um maior número de turistas:  

 
Em termos de apelo de mídia é uma bela porcaria. Não tem um apelo de mídia forte, 
principalmente fora. Eu digo isso porque todos os anos da festa eu estou fora de CG, 
porque eu viajo muito, sou cartunista, sou muito chamado para palestras, 
exposições, um bocado de coisa. Sempre no mês de junho eu estou em Piracicaba, 
no Salão do Humor. Por coincidência, no ano desse negócio aí11, eu estava em 
Salvador, então eu vi esse outdoor e vi um ao lado de um outdoor de Caruaru, eu 
vendo as duas festas me deu vontade de ir para Caruaru. Tem o apelo dos óculos, 

                                                 
9 O Matutv foi concebido como um quadro que entrava durante a programação das TVs regionais (emissoras de 
Campina Grande e João Pessoa) em dias anteriores e durante a realização do Maior São João do Mundo, com o 
propósito de divulgar o evento na rápida linguagem de matéria telejornalística. Seu repórter era um personagem 
estilizado, representando a figura folclórica do matuto nordestino, agindo com bom humor nas entrevistas, 
comentários e informações sobre as diferentes ocorrências da festa.   
10 O MAIOR São João passa aqui.  Disponível em:< http://www.cabobranco.tv.br/matutv/matutv.php >. Acesso 
em 23 fev. 2010, às 16h. 
11 Referência à campanha publicitária de 2003 (figura 25, ano 2003). 



203 
 

 

essa menina aí está vendendo o São João, ali ta vendendo um carro, noutro canto 
está vendendo bebida, noutro calcinha, quer dizer, não é coisa que tem a ver com a 
cultura. E o turismo é um patinho, é a curiosidade que você desperta. Por exemplo, 
você bota dois outdoors aí você fala de cultura popular e São João. Mas você vai 
para onde quando bate o olho? Esse aqui não atrai mais? O que te atrai mais quando 
fala de festa junina? Bote os dois juntos para você ver. Se você compara, você nota, 
parece uma coisa simples, mas você nota que é simples mais tem um fundamento.  

 

Osanã tem firmes posicionamentos críticos ao protestar contra temas publicitários que 

contrariam a concepção cultural junino-nordestina. Exemplifica sua contrariedade com o 

projeto de 2006, quando o projeto optou por associar o evento à Copa do Mundo (figura 25, 

ano 2006):     

Quando o cara apresentou o projeto eu disse: eu sou contra. Numa mesa com trinta 
pessoas eu fui o único que foi contra. E disse por que era contra. Aí se vinculou todo 
o São João à Copa. O São João de CG ele tem toda uma tradição cultural, enraizada 
na cultura. Mas agora botam “O maior São João é campeão do mundo”, pelo amor 
de Deus! Tem nada a ver não. Enquanto isso Caruaru está usando o maior e melhor 
São João do Mundo. Quer dizer, a gente tem um título histórico e tudo e entrega de 
mão beijada...  

 
Osanã revelou que ao assumir a Coordenação de Turismo do Município em 2005, no 

primeiro ano da administração do prefeito Veneziano Vital do Rêgo, chegou com a proposta 

de insistir no apelo da cultura popular.   

 
À frente da coordenação de turismo foi a primeira coisa que eu fiz, foi fazer um 
levantamento de tudo que havia em CG em termo de São João, de arquivo e tal, fui 
pesquisar e a gente encontrou coisas absurdas. Realmente o grau de 
descaracterização era uma coisa que não tinha precedente. A festa junina na verdade 
é cultura popular, é uma manifestação mais autêntica do povo, e o que vem 
acontecendo é que ano após ano as agências vinham com as mesmas ideias, daquelas 
mesmas coisas feitinhas, que não têm nada a ver.   

 

No exame das peças publicitárias do Maior São João do Mundo (figura 25) comprova-

se a maior tendência em privilegiar a temática da autenticidade cultural do mundo junino-

nordestino. Com as lacunas, em poucas edições, que tentaram adaptar o evento a novas 

representatividades visuais do mundo contemporâneo, segundo uma concepção voltada para 

associar a festa ao turismo globalizado (ano 2001, 2002, 2003 e 2009). Opções que 

encontraram resistências de alguns organizadores, no setor da conceituação cultural que 

decide sobre as peças das campanhas promocionais. Reparemos que entre 2004 e 2008 houve 

a volta dos ideários insistentes nas concepções tradicionalistas da festa, firmemente atrelado 

às raízes populares, mesmo que isso se efetive apenas no âmbito publicitário.  

Fazendo valer seus princípios, Fred Osanã desenvolveu para os festejos 2007 a temática 

associando o evento à literatura de cordel, cujo projeto nos foi apresentado pelo próprio 

publicitário, antes de sair às ruas, em abril de 2007:     
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Esse ano a gente está querendo retomar a xilogravura porque é uma questão 
histórica. A gente quis mostrar que o São João muito mais do que uma festa tem um 
forte apelo cultural e comercial e a gente tem que trabalhar o apelo comercial, a 
gente tirou a xilogravura do pano de fundo, tirou do papel de coadjuvante para ser o 
ator principal. Porque na verdade eu entendo que o turista quer ver o que a gente faz. 
Quer dizer, a atração somos nós. 

 

Perguntamos a Osanã se ele estaria sozinho na luta para fazer prevalecer a concepção da 

cultura popular mais original possível, se havia mais alguém que pensava o São João campinense 

em tal formato. Ele respondeu:   

 
Quem pensava o São João era eu. A minha preocupação era exatamente essa, 
quando passei para o prefeito a ideia. Desde o início eu mostrava esta minha 
preocupação. E eu sabia, desde o primeiro momento, que quando a gente 
introduzisse a xilogravura em CG seria um impacto muito forte. O São João estava 
sempre sendo apresentado com aquelas caras de manequim, aquelas carinhas 
bonitinhas, ajeitadinhas, e eu sabia que não era esse o apelo. Mas em contra partida a 
gente sabia que a repercussão fora iria ser tremenda e foi isso que aconteceu. Quer 
dizer, para cá no início foi uma coisa meio chocante, as pessoas acharam estranho 
aqueles desenhos feios, mas em compensação em termos de mídia externa foi uma 
coisa estrondosa. Inclusive eu tive várias vezes em Caruaru conversando com o 
pessoal de cultura e eles reconheceram que CG bateu neles muito forte naquele 
primeiro ano. Eles não esperavam jamais que CG fosse dá um apelo cultural à festa 
que já estava se perdendo em termos de identidade.  

 

Sabemos da inconsistência dos conceitos e sentidos relativos à autenticidade, já a partir 

do entendimento de que é impossível se ter o objeto ou manifestação original numa 

representação artístico-estética ou cenográfica, assim como seus sentidos fixos e congelados 

no tempo, se suas reproduções passam por processos de apropriação ativa de quem as executa. 

Em atos de recriação, intervenções materiais que recebem diferentes interpretações, 

modificações, no decorrer dos tempos.  

Benjamim tratou da autenticidade como que restrita à unicidade da obra, conforme sua 

materialidade única, na situação temporal do “aqui e agora”, além do objeto em si, incluindo 

também “a quintessência de tudo que foi transmitido pela tradição, a partir de sua origem, 

desde sua duração material até seu testemunho histórico” (BENJAMIN, 1994, p. 168). 

Condição inerente à materialidade primeira e única, impalpável, com o simbolismo de ser o 

único modo de se conservar a verdadeira originalidade, irreprodutível, portanto, conforme o 

célebre conceito da “aura”. 

Entretanto, de acordo com o mesmo pensamento de Benjamim, ao procurar 

desmistificar a obra de arte que, por se encontrar em seu estado original, “aurático”, atenderia 

apenas ao deleite das elites, não há como esperarmos das representações artístico-estéticas e 

cenográficas do Maior São João do Mundo um autêntico intocável. Mas sim uma forma de 
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reprodução aberta ao acesso do grande público presente no evento, ao oferecer oportunidades 

para o conhecimento da história, do modo de vida antigo, da cultura popular nordestina, 

conforme as possibilidades e recursos de apresentação da atualidade. Simplesmente a mostra 

das raízes culturais e tradições que um dia foram originais e hoje somente podem ser 

expressas de forma reprodutiva e representativa. No caso, é válido o pragmatismo das 

intervenções antropológicas que consideram a eficácia das encenações se tiverem significado 

para o público, segundo o comentário de Getz (2001, p. 431): “Do ponto de vista da 

antropologia social, a autenticidade é uma medida dos significados culturais inerentes à 

festividade e celebração, isto é, as pessoas compartilham elementos válidos de sua cultura.”   

   Na condução política do Maior São João do Mundo perdura o discurso sobre a 

recuperação e fortalecimento das tradições, estratégia utilizada para desviar o foco para o 

cabedal de manifestações industrializadas tão evidentes e constantes, em maior escala nos 

espaços culturalmente heterogêneos do Parque do Povo. Além de direcionar os projetos 

econômicos para o setor turístico, cujo apelo primordial é a autenticidade, segundo a 

explicação de Lanfant12 (1995, apud BARRETO, 2000, p. 48): “A busca dos elementos 

característicos e diferenciais de cada cultura aparece como uma necessidade de mercado, a 

cultura autóctone é a matéria-prima para a criação de um produto turístico comercializável e 

competitivo internacionalmente.” 

Por isso o esforço da publicidade oficial no sentido de que o Maior São João do Mundo 

seja imediatamente reconhecido, nas primeiras vistas das peças publicitárias, como evento 

icônico da identidade junino-nordestina, fiel às tradições e raízes culturais da região. No 

processo, segundo a configuração sociocultural da festa, como um campo de disputas 

simbólicas, há quem realmente acredita na importância de manter a originalidade histórica, 

enquanto outros acreditam que tal esforço somente é válido no campo publicitário, 

principalmente em razão do sucesso do evento se solidificar a cada ano, independentemente 

de suas transversalidades e heterogenias culturais que tanto agradam a turistas. 

Particularmente no âmbito do turismo a flacidez das conceituações sobre autenticidade 

se mostra ainda mais contundente, a partir de uma questão paradoxal, em que nas 

representações culturais o mais importante seria o valor dos objetos em relação à estética ou, 

se forem antigos, à história. Porém, se direcionados exclusivamente para o consumo turístico, 

com altos riscos de distorções, desfigurações e adaptações forçadas, perdem seus principais 

                                                 
12 LANFANT Marie-Francoise International tourism: identity and change. Edited by Marie-Francoise Lanfant, 
John B. Allcock, and Edward M. Bruner; sponsored by the International Sociological Association London; 
Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1995, p. 8.  
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atributos de representação do autêntico, no comprometimento da própria acepção da 

importância dos bens culturais, mesmo para as práticas turísticas. 

Entre os estudiosos do turismo há controvérsias sobre os tipos de turistas. Para alguns, 

os visitantes procuram principalmente pela autenticidade do local. Outros pesquisadores 

afirmam que o turista moderno não se preocupa com a cultura do lugar, interessando-se 

apenas pela diversão, lazer e entretenimento, enquanto que uma terceira corrente pondera 

sobre o fato de existirem muitos poucos destinos autênticos, raridade irresistível para um 

terceiro tipo de viajantes. Porém, o que mais se vê são lugares com “autenticidade encenada”, 

que chegam a confundir o turista, perdendo seu valor cultural.  

Em algumas passagens do texto comentamos sobre a cultura sócio-participativa de CG 

em função do Maior São João do Mundo, em diferentes tipos de procedimentos. Há quem tece 

juízos de valor, positivos ou críticos, mas sobrepondo a participação lúdica, o que denota 

interesse e envolvimento consensual, aceitação do formato do evento eivado de 

transversalidades culturais, do apelo político publicitário sobre o “caráter autêntico da festa”. 

Um quadro que reforça a idéia da autenticidade como um conceito construído socialmente, 

com sentidos negociáveis. 

Getz (2001, p. 431) diz: “Para o planejador de festivais e eventos do mundo 

contemporâneo, no qual múltiplos objetivos são conseguidos – incluindo o turismo – a 

autenticidade pode ser vista como uma medida de controle comunitário e sucesso em 

mobilizar os residentes para apoiar o projeto e participar dele”. O autor ainda afirma que o 

processo abrange a questão da imagem local projetada pelo evento que, para o sucesso da 

realização deve ser de agrado da comunidade. “A autenticidade, nesse sentido, significa 

aceitação.”    

 Se há diferentes tipos de turistas, que exigem, ou mesmo dispensam as manifestações 

daquilo que seja, ou mesmo representam com alguma fidelidade em relação ao autêntico, 

naturalmente o envolvimento da comunidade nos eventos festivos sempre será uma 

emotividade a mais para o visitante se interessar e participar, com um comportamento mais 

receptivo à ideia de autenticidade das celebrações. 

Mesmo com viabilidade e valor representativo, as manifestações do antigo adaptadas às 

linguagens da atualidade correm riscos de terem versões por demais díspares, 

descaracterizadas e destoantes da base temática original, conforme as críticas de Fred Osanã 

parágrafos atrás, que não se tratam de nostalgias de vivências culturais impossíveis de serem 

reeditadas fora das criações representativas, ou mesmo ranços contra os formatos de 

apresentação contemporâneos, inclusive com uso de tecnologia, mas de princípios de defesa à 
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cultura regional. Prova disso, foi a insistência do publicitário na temática da nordestinidade, 

ao utilizar imagens da literatura de cordel. 

As amostragens da cultura tradicional, mesmo adaptadas aos modos de reprodução 

modernos são as formas mais possíveis de perpetuar formas estéticas que não mais existem, 

oferecendo-as ao conhecimento e consumo de gerações do presente e do futuro, oportunidades 

para saber do passado de sua gente e da sua formação cultural. Para as pessoas de mais idade, 

a representação do antigo desperta ou recrudesce motivações para o reconhecimento 

identitário. Veremos no próximo capítulo, destinado à dimensão lúdica do Maior São João do 

Mundo, como a festa é rica e eficaz para as questões relativas à memória, identidade e 

pertencimento social.          

Mostra-se exemplar para o entendimento das adaptações dos objetos e sentidos daquilo 

que é original, uma nova versão das imagens da literatura de cordel utilizadas por Fred Osanã, 

no projeto publicitário do Maior São João do Mundo de 2008, edição em que o referido 

publicitário e sua equipe não participaram da produção, criação e desenvolvimento do projeto 

temático da festa. Tarefa que foi confiada à agência 9ideia, do publicitário Lucas Sales, que 

deu continuidade ao ideário da valorização da cultura da terra. Numa concepção que 

homenageou os trios de forró, ao empregar os mesmos personagens do ano anterior, mas com 

rostos mais preenchidos e redondos, e sorrisos abertos, “de orelha a orelha”. Uma linguagem 

mais publicitária, com o intuito de despertar maior simpatia dos consumidores (figura 25, ano 

2008).  

Em 2009 o Maior São João do Mundo homenageou uma grande personalidade musical 

da Paraíba, um ícone histórico-cultural: Jackson do Pandeiro, que nasceu em Alagoa Nova, 

município do Brejo paraibano, mas ganhou projeção em CG. Lucas Sales explica o conceito 

da campanha (figura 25, ano 2009):  

 
Posso dizer que quem homenageia Jackson do Pandeiro homenageia o mundo 
inteiro, o globo é redondo, tem a forma de um pandeiro. O ícone de 2009 é 
absolutamente um pandeiro com a cidade cenográfica, tudo o que representa o São 
João nesse pandeiro, na terra do Jackson do Pandeiro.  

 
Percebemos na criação promocional uma clara alusão à globalização da cultura, porém 

no sentido de haver resistências regionais às totalizantes influências externas, na perspectiva 

em que se estabelecem trocas culturais numa via de mão dupla, na qual expressões da 

produção artística local são difundidas no mundo global. Entendimento abalizado pela 

cobertura da BBC sobre o Maior São João do Mundo e o documentário Paraíba, Meu Amor, 

produções culturais já referidas, sobre a cultura regional nordestino-paraibana. E o fato de 
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Jackson do Pandeiro ser associado à cultura global, conforme o conceito publicitário de Lucas 

Sales, remonta à importância da obra do músico, o reconhecimento de suas composições 

terem exercido acentuada influência na MPB, particularmente no samba, sendo considerado 

por alguns como o percussor do samba de breque. Opiniões de profundos conhecedores de 

nossa música enaltecem o trabalho do músico, destacando seu caráter de vanguarda:  

  

Jackson do Pandeiro, o mais importante ritmista brasileiro, em todos os tempos, [...] 
o rei do ritmo, o gênio de Alagoa Grande, na Paraíba, um dos pilares da música 
popular brasileira da década de 1950 para cá. [...] Há coisa de uns 10 anos, a 
curiosidade em torno do músico e sua vasta e consistente obra vem ganhando 
contornos de perpetuação. Silvério Pessoa, Lenine, Bastianas, Cabruera, Maíra 
Barros, Cascabulho, Jarbas Mariz, Chico César, Beto Brito, entre outros bambas da 
nova geração de talentos sonoros, têm conseguido manter acesa a chama da vela da 
sabedoria jacksoniana. Tão moderno quanto tantos que aí estão e ainda virão.13 

 

Gilberto Gil, em célebre entrevista que tanto elogiou o vanguardismo sociocultural de 

CG e a obra de Jackson do Pandeiro declarou:  

 
A influência de Jackson do Pandeiro na música brasileira é profunda, fundamental. 
Ele é um dos grandes mestres da música nordestina, vista como esse grande projeto 
que se instalou na música brasileira a partir dos anos 50, primeiro com Luiz 
Gonzaga, que foi o primeiro grande codificador, o homem que trouxe os elementos 
da música nordestina para a música popular, para o disco, para o rádio, para os 
palcos das praças do Brasil. Mas Luiz Gonzaga faz isso ainda com a vertente 
ortodoxa, rural, com a paisagem do campo, típica, diferenciada da cidade, os 
elementos, os valores, o conservadorismo, a moral. Jackson do Pandeiro já é… 
Campina Grande. Jackson já é o samba no norte, já é Copacabana no Nordeste 
Brasileiro, já é o chiclete com banana, como ele próprio cantava. E ele já trazia no 
seu modo de cantar, na forma de dividir, na pronúncia, na articulação da palavra, na 
gíria, na insinuação do ritmo e da emissão vocal [...]. Eu diria que Jackson é o 
grande malandro do nordeste da música popular. Ele é o Moreira da Silva, o samba 
de breque da música nordestina.14   

 

Alceu Valença, por sua vez, também deu seu elogioso depoimento:  

 
Quando criança, ouvia muito Jackson do Pandeiro nos altos-falantes da feira de São 
Bento [tradicional feira livre da cidade do Recife, Pernambuco]. A música dele é a 
trilha sonora da minha infância, tem cheiro de fumo de rolo. Talvez eu tenha sido o 
músico que mais se aproximou de Jackson no fim de sua carreira. Viajei o Brasil 
inteiro com ele em 1977, com o Projeto Pixinguinha. Depois dessa excursão, fiquei 
deslumbrado e resolvi compor o meu primeiro forró: Coração Bobo. É uma pena, 
hoje em dia, ele não ter sua obra reconhecida como Luís Gonzaga. O Jackson era 
menos articulado, ingênuo... Não soube fazer os contatos que o mestre Lua fez. 
Costumo sempre dizer que o Gonzagão é o Pelé da música e o Jackson, o 
Garrincha.15   

                                                 
13 Memorial de Jackson do Pandeiro foi inaugurado em Alagoa Grande.  Disponível em: 31 de agosto de 2009. 
<http://jacksondopandeiro.com.br/>. Acesso em: 12 dez. 2009.   
14 GIL, Gilberto.  TV Paraíba. Campina Grande, PB. Entrevista concedida a AZEVÊDO, Rômulo. Disponível 
em: <http://www.jacksondopandeiro.digi.com.br>.  Acesso em: 10 maio. 2007, às 23h. 
15 VALENÇA, Alceu.  TV Paraíba. Campina Grande, PB. Entrevista concedida a AZEVÊDO, Rômulo. 
Disponível em: <http://www.jacksondopandeiro.digi.com.br>.  Acesso em: 15 mar. 2000.  
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Se em CG há o culto a Jackson do Pandeiro, especialmente por ele ter iniciado sua 

carreira artístico-musical na cidade, a comparação a Luiz Gonzaga, o principal nome da 

música nordestina, é uma forma de melhor exaltá-lo, opção acentuadamente representada 

pelas estátuas em bronze dos dois músicos, colocadas uma defronte à outra, na praça do 

Açude Velho (figura 26).  

Voltando às observações sobre o direcionamento promocional do Maior São João do 

Mundo, observamos que o publicitário Lucas Sales defende que existe uma tendência do 

público alvo, das pessoas que frequentam a festa, para receber um tipo de informação, de 

entretenimento, entendimento que influencia na criação das peças publicitárias. “Nada foi 

criado de cima para baixo, tinha que existir uma demanda, uma vontade, um desejo. E existia 

esse desejo, essa vontade e essa necessidade. Então na verdade essa transformação é natural, 

de buscar novos ícones”. Acrescenta ainda que a inovação é uma regra natural, mas espera 

que não se fuja tanto das tradições.   

 
Também não dá, a gente não tem como, os ciclos estão aí para mostrar, sem essa coisa 
de ficar buscando apenas o passado, mas valorizando o passado e avançando da 
melhor forma possível. [...]. Acho que tem que ter um misto. É possível contemplar os 
gostos. Você não pode ter preconceito. 

  

 
FIGURA 25  -  AS DUAS ESTÁTUAS, LADO A LADO, HOMENAGEANDO DOIS MÚSICOS 

 

Verificamos que a questão relativa às transversalidades culturais do megaevento 

campinense, sempre presente nas discussões mais acirradas sobre o Maior São João do 

Mundo na sociedade regional, inclusive ao ser forte referência sobre os jogos de poder para a 
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apropriação dos direcionamentos artístico-culturais do evento, é notoriamente manifesta no 

campo midiático promocional.  

 
 
5.2  A  MÍDIA  JORNALÍSTICA  TURÍSTICO-FESTIVA 

 

O Maior São João do Mundo, conforme sua configuração econômica de grande 

interesse para os segmentos comerciais e de prestação de serviços da cadeia produtiva do 

turismo, é insistentemente enunciado como um dos maiores produtos turísticos do Nordeste, 

no modelo discutido por Carvalho (2007, p. 7): “As enunciações, promocionais ou mesmo 

jornalísticas, acabam por criar, nos processos persuasivos de venda do produto turístico, 

códigos diversos de comportamento alicerçados em símbolos imagéticos que instigam 

sedutoramente à ‘cultura do turismo’”  

Em observação ao pensamento de Maffesoli (1996), à sua afirmação sobre o olhar 

humano construído por meio de signos, sabemos como as festas populares, em seu modelo 

efervescente, proporcionam alegria e diversão em diferentes níveis de envolvimento.  

Elabora-se, assim, uma coleção de signos sedutores com grande atratividade para as pessoas, 

uma promessa de satisfação pessoal nascida já a partir da expectativa, da procura do prazer já 

alocado na imaginação, devidamente desperto, ampliado e incentivado pela produção de 

sentidos da mídia que constrói redes simbólicas para o consumo de festividades.  

Nessa perspectiva percebemos o caráter mercantil das festas populares, mediante sua 

característica de produto cultural do mundo das trocas, ofertado e consumido de forma 

massiva, com propostas comerciais sagazmente estruturadas por signos imagéticos em seus 

dispositivos promocionais e na efetiva prática de suas atividades reconhecidas como 

mercadorias eivadas de fetiches, em conformidade com a concepção marxista. Na linha em 

que a mídia é vista como instrumento alienante da “sociedade do espetáculo”.   

 
Considerado em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o resultado e o 
projeto de modo de produção existente. É o âmago do irrealismo da sociedade. Sob 
todas as suas formas particulares – informação ou propaganda, publicidade ou 
consumo direto de divertimentos –, o espetáculo constitui o modelo atual da vida 
dominante na sociedade. É a afirmação onipresente da escolha já feita na produção, 
e o consumo que decorre dessa escolha. (DEBORD, 1997, p. 14).  

 

O sistema configura o modelo mercadológico midiático da atualidade, ao colocar à 

frente a troca de mercadorias com uma infinidade de ofertas, também moldando “a sociedade 

do consumo”, conforme a acepção de Baudrillard, pensador conhecido como o “sociólogo 
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francês do simulacro”, referência que antecipa seu pensamento crítico, ao tratar as questões 

fetichistas das mercadorias como uma “ideologia vivida da sociedade capitalista”. O autor 

reconhece a sociedade capitalista como “um mundo eivado de simulacros rompendo os 

limites da farsa e da falsificação e mantendo a humanidade mergulhada em grande e turva 

névoa de imagens, estando o consumo cultural limitado a signos e representações” 

(BAUDRILLARD, 1997, p. 63). Ao reconhecer a sociedade de consumo como uma derivação 

do processo de industrialização econômica e cultural que marcou os séculos XIX e XX, em 

meio aos estertores da modernidade, o sociólogo ainda fala em vivências simuladas pelas 

imagens dos enunciados midiáticos ao proporcionar uma espécie de indiferença corrosiva, 

irredutível e refratária a qualquer sentido unívoco. E sua ácida reverberação dirigida ao 

imaginário do consumo, rebate diretamente no modelo econômico das festas, quando vistas 

no âmbito da indústria cultural,16 o que parece se efetivar na grande festa campinense.   

Os modelos midiáticos correspondem às estruturas societárias contemporâneas. 

Mediante o pessimismo e desilusão com a política e problemas sociais de toda ordem, as 

pessoas, por causa da imposição do racionalismo e a tecnologia sobre suas vidas, contam com 

muitos dispositivos de informação. Sabem, assim, com facilidade, o que acontece à sua volta, 

e por isso passam a crer cada vez menos nas ideias e ideais humanísticos, ao considerar, como 

valor precípuo, sua individualidade, a necessidade de discernir sobre o encaminhamento de 

sua existência, valorizando, na maior parte, os atos de consumismo de acordo com o poder de 

compra individual. Por outro lado, buscam nos meios de comunicação não apenas o 

conhecimento dos fatos que acontecem no mundo afora, mas também o entretenimento tão 

necessário, de forma que o imaginário seja estimulado para empregar a fantasia como um 

antídoto para resistir aos desencantamentos do cotidiano. Assim, não importa o conteúdo do 

jornal e das transmissões da televisão, rádio ou internet, mas sua função para preencher o 

tempo e atender às fantasias dos telespectadores, ouvintes e internautas.   

Mesmo nas editorais mais clássicas do jornalismo, como as da política e economia, há a 

preocupação de se preparar a informação de maneira mais palatável possível, ao gosto do 

público receptor que prefere as notícias, a “construção da atualidade”, num formato de 

entretenimento que exige dos editores esmeradas produções. O que então dizer dos espaços 

destinados à arte, cultura, espetáculos e entretenimento? 

                                                 
16 Adorno e Horkheimer se ocuparam de analisar sociologicamente o “modo de vida americano”, principalmente 
aquele veiculado no cinema, rádios e revistas. Entenderam que as indústrias culturais formam um sistema de 
produção similar aos produtos montados em série, com a função de mediar comportamentos de consumo 
massificando os modos de vida. Trata-se de assegurar, dessa forma, o escoamento dos produtos culturais para 
entretenimento, renovados o tempo todo para dinamizar a atividade econômica, porém com conteúdos que se 
repetem dando a tudo um caráter de semelhança.   
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Diante da diluição, do enfraquecimento dos conteúdos no plano macro-social, o 
jornalismo para sobreviver apela para a indústria imaginária de notícias. Criam-se 
fatos, forjam-se notícias, estimulam-se polêmicas fictícias, constrói-se o conflito ‘em 
laboratório’. O estúdio de TV, a redação do jornal deixam de ser meios de 
transmissão de fatos e tornam-se eles mesmos os produtores de mundos. 
(MARCONDES FILHO, 1993, p. 63). 

 
  

  Na linha de intervenções mais críticas a mídia é vista na perspectiva de sua viabilidade 

econômica ontológica, no papel de instituição com força política associada ao mundo das 

finanças, materializada por algum meio tecnológico e na forma de produto cultural comercial 

para alicerçar o consumo. São os mesmos agentes em consenso e ideário financeiro agindo em 

conjunto: políticos neoliberais, banqueiros, empresas multinacionais, investidores 

internacionais responsáveis pelas movimentações dos mercados mundiais, e donos ou 

acionistas das grandes empresas de comunicação  atuando uniformemente. Nada a estranhar, 

portanto, a mídia ser dispositivo indispensável para alicerçar e incrementar o consumo, 

inclusive de diversos tipos de festas populares, particularmente ao pautar o Maior São João do 

Mundo.  

O público do Parque do Povo, em Campina Grande, vai poder conferir na noite desta 
sexta-feira (20) os shows de Zé Ramalho, Assisão e Antônio Barros e Cecéu, a partir 
das 20h, no palco principal do Arraial Hilton Motta. Esta é a 22ª noite da festa 
conhecida como “O Maior São João do Mundo”. Natural de Brejo do Cruz, na 
Paraíba, o cantor e compositor Zé Ramalho vai apresentar os sucessos de sua longa 
trajetória na música, iniciada no final dos anos 60. Nestes anos, foram lançados 15 
CDs e sete DVDs, recheados de canções com influências de Jackson do Pandeiro, 
Luiz Gonzaga e clássicos do rock. “Avohai”, “Bicho de Sete Cabeças” e “Vila do 
Sossego”, algumas das músicas mais conhecidas do repertório de Zé Ramalho, serão 
apresentadas no show em Campina. A dupla Antônio Barros e Cecéu já fez canções 
que se tornaram clássicos do São João nordestino. “Bate Coração”, “Café na Cama” e 
“Homem com H” - esta última gravada por Ney Matogrosso - são alguns de seus 
sucessos. Completando a noite dos clássicos, o pernambucano Assisão promete 
levantar o público com músicas como “Fogueirinha”, “Eu quero meu amor”, 
“Sanfoneiro Mole”. Na Pirâmide Jackson do Pandeiro se apresentam Os 3 de Campina 
e Banda, Anildo Show e Banda e Trio Fortuna. No tablado do Parque do Povo, se 
apresentam as quadrilhas Rosa Menina e Filhos do Cangaço, a partir das 20h. As 
performances das quadrilhas também poderão ser conferidas em diversos bairros de 
Campina Grande nesta sexta-feira.17 

A maior parte de enfoques jornalísticos sobre o megaevento campinense evidencia a 

prática redacional com características e funções publicitárias, ao explicitar o atrelamento entre 

os objetivos político-econômicos dos organizadores da festa com a mídia, especialmente se 

                                                 
17 CG tem shows de Zé Ramalho e Antônio Barros e Cecéu. Portal Correio. Jornal Correio da Paraíba. Cultura e 
Lazer. 20 de junho de 2008. 10h 15m. Disponível em: <http:// portalcorreio.com.br/>. Acessado em: 22 jun. 
2008. 
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considerarmos que a cobertura do Maior São João do Mundo é tarefa, em sua maior parte, das 

editorias de turismo.  

As atividades turísticas movimentam altas somas, compondo um setor econômico que 

cresce a cada dia, sob o domínio de poderosas corporações empresariais, grandes operadoras 

que organizam pacotes de viagens a preços acessíveis, integrando a cadeia produtiva de 

transportes, meios de hospedagens, alimentação, entretenimento, lazer em sua grande 

diversidade e atividades culturais. Grandes, médias e pequenas empresas, ou mesmo 

organizações familiares, pertencentes ao dinâmico e lucrativo ramo da hospitalidade, 

necessitam e encontram uma mídia especializada em turismo, devidamente adequada ao 

sistema mercantil do setor, com o instrumental adaptado para prestar serviços de informação 

ponteados pela configuração publicitária, de modo a realizar as tarefas de divulgação e venda, 

de acordo com o pensar de Marcondes Filho (1989, p. 11): “O jornalismo apresenta o discurso 

de outras corporações econômicas, que necessitam levar suas ideias e opiniões subjetivas ao 

público, com características de precisão e objetividade.” Em tal perspectiva, mostra-se 

exemplar o texto jornalístico que reproduz a fala oficial do turismo campinense sobre uma das 

muitas atrações do Maior São João do Mundo: 

 
Para quem gosta de pratos feitos com milho verde como ingrediente principal, o São 
João de Campina Grande apresenta a Casa do Milho, que serve todo o tipo de iguarias 
típicas das festas juninas. Segundo a coordenadoria de Turismo da cidade, a criação da 
casa foi um pedido da população, que queria saborear, dentro do Parque do Povo, 
pratos como curau, pamonha, milho cozido e bolos variados. A Casa do Milho fica ao 
lado da Pirâmide. Outro ponto que tem atraído os turistas para o espaço é a decoração 
da casa, feita com palhas de milho, sabugos e cristais. Além da gastronomia típica de 
festa junina, o local virou ponto de encontro de pessoas que querem tirar foto em meio 
aos adereços encontrados na barraca.18 

 

Juarez Bahia (1972), em seu livro Jornal, Histórica e Técnica, comenta: “As seções 

especializadas na imprensa podem ser apontadas como a origem de formas aperfeiçoadas de 

publicidade classificada.” Há notórias especificidades na linguagem semântica que referenda 

as características do jornalismo publicitário, também detectadas em aspectos de sua 

operacionalização comercial. 

O direcionamento publicitário do jornalismo é discutido por alguns pesquisadores, a 

exemplo de Chaparro (1988, p. 132), que afirma: “a manifestação da adesão do jornalismo 

brasileiro à lógica do mercado e do consumo é particularmente clara nos jornais de São Paulo, 

numa tendência que a ‘Folha de São Paulo’ lidera”. Num trabalho anterior observamos que 

                                                 
18 Casa do Milho mostra a culinária típica de São João em Campina Grande. G1. Blog da Redação, G1 no São 
João. 10 de junho de 2008 às 15:47.  
Disponível em: <http://colunas.g1.com.br/redacao/category/g1-no-sao-joao/>. Acesso em: 12 de junho de 2008.   
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“todo o jornalismo, inclusive, e principalmente, o político, tende a ser publicitário” 

(NÓBREGA, 1998, p. 125).    

A segmentação dos jornais em editorias foi uma fórmula encontrada para garantir a 

viabilidade econômica. Os cadernos de turismo dos principais jornais do país, por exemplo, 

apresentam enorme rentabilidade em faturamento publicitário. Fato que pode ser comprovado 

com o grande número de anunciantes nessa área especializada do jornalismo.  

Segundo Carvalho (2009, p. 23) o turismo é uma editoria muito rentável no âmbito 

financeiro, com caráter eminentemente publicitário, ao representar para seus editores “a 

coroação de seus projetos comerciais”. Para o autor, a reportagem turística, “além de 

informar, propõe também entreter, divertir e seduzir. Juntando os aspectos mercadológicos 

aos da melhor apresentação gráfica, a mídia elege o turismo como seu grande objeto de 

desejo.” 

 No jornalismo publicitário o conteúdo informativo é elaborado de forma a atender 

interesses comerciais, estratégia típica das editorias de turismo, cujas reportagens primam pela 

linguagem promocional, tão evidentes em textos que pautam o Maior São João do Mundo. 

Entre eles, a matéria de capa da revista Próxima Viagem:  

 
Depois do mês de fevereiro por causa do Carnaval, nenhum outro é tão esperado 
quanto junho, período em que se celebra a Festa Junina. O Nordeste é rico nestes 
festejos, notadamente em Campina Grande, cidade a 120 quilômetros de João 
Pessoa, capital da Paraíba, conhecida nacionalmente por organizar o “Maior São 
João do Mundo”. Um evento grandioso realizado durante 30 dias, com mais de 500 
horas do autêntico forró pé-de-serra. A concentração é no Parque do Povo, uma área 
urbanizada de 42 mil metros quadrados. São mais de 200 barracas, pavilhões e 
quiosques onde é possível apreciar pratos típicos como: buchada de bode, delícia de 
macaxeira, tapioca, curau, bolo de milho e a tradicional caipirinha que divulga as 
frutas da região e a qualidade da cachaça. O Parque é composto de três espaços 
distintos: Arraial Luiz Gonzaga, Arraial Hilton Motta e o Forródromo. No Arraial 
Luiz Gonzaga o interior é retratado com toda a sua simplicidade e singeleza nesse 
espaço privilegiado de cultura e lazer. Lá estão localizados pavilhões, ilhas de forró 
e outros atrativos.19 
 

O modelo editorial das matérias de turismo, permeado pelo direcionamento publicitário, 

insistem em textos promocionais com sentidos de enaltecimento. Múltiplos discursos, cada 

um deles desenvolvido em função de seu respectivo objeto (lugar ou produto turístico), mas 

sempre regulados por sentidos que procuram promover, exaltar, ofertar, vender o produto 

turístico, entre eles, a festa do Maior São João do Mundo, consagrada de forma emblemática 

pelo texto jornalístico que, especialmente por reproduzir a fala publicitária do prefeito de CG, 

                                                 
19 Maior São João do Mundo é na Paraíba. Revista Folha do turismo - Brasil. São Paulo. Maio 2008, p. 28 e 29. 
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comprova ligação entre a política e a mídia turística20 que enfoca o evento, a exemplo de um 

texto da já referida reportagem da revista Próxima Viagem:  

 
Não há comparação possível com Caruaru. Nosso São João é muito maior. São mais 
de 700 horas de forró, provoca o prefeito Veneziano Vital do Rêgo, de 36 anos, com 
os cabelos tão longos quanto a própria animação. Ele anuncia a contratação de Elba 
Ramalho, Zé Ramalho, Marinês, Genival Lacerda, Dominguinhos, Flávio José e 
Calcinha Preta. Todos farão shows gratuitos no portentoso Parque do Povo. Além 
das atrações principais, esse espaço também inclui as ditas ilhas de forró. Ou seja, 
um grupo musical nordestino cercado de dançarinos por todos os lados. A abertura 
da festa deste ano será arrepiante. A Orquestra Sinfônica do Estado fará um tributo 
ao grande Sivuca, compositor falecido em dezembro do ano passado. Agora ele será 
o herói de uma festa que, ao todo, aglutinará 1,5 milhão de pessoas. O animado 
prefeito cabeludo está investindo 4 milhões de reais no evento, que também terá o 
trem do forró. Levando um trio nordestino em cada vagão, o comboio partirá rumo à 
vizinha Galante.21 

 

A estratégia publicitária das mídias turísticas ainda se configura por abusar do uso da 

imagem, recurso que cada vez mais preenche os espaços dos veículos de comunicação em 

todas suas editorias, inclusive os impressos. Nas reportagens sobre festas populares, tais 

eventos se tornam mais atraentes se a linguagem não verbal, imagética, prevalecer, no mais 

eficiente estilo da fotorreportagem, com as notórias produções de sentidos direcionadas à 

exaltação e promoção dos lugares e seus festejos, conforme as características publicitárias da 

mídia especializada em turismo.   

As fotorreportagens turísticas em veículos impressos empregam, costumeiramente, 

grandes fotografias na abertura da matéria, de modo a enaltecer a atratividade plástica do 

objeto da matéria. Uma estratégia para impressionar, fazer o convite visual, confirmando o 

verbal que quase invariavelmente já foi feito pelo título e o subtítulo. A composição de texto e 

imagem procuram espetacularizar o local ou o evento enfocado, caso da reportagem publicada 

na revista Travel World - Turismo & Negócios, intitulada “Na Paraíba se vive o maior São 

João do Mundo.”22 (figura 28). A abertura da matéria contou com página dupla, sendo 

                                                 
20 A parceria entre política e mídia especializada do turismo é de fácil e pragmática comprovação, especialmente 
nas negociações, bastante comuns entre os governos locais, através de seus órgãos de fomento ao turismo, 
geralmente em associações com o trade turístico local, e o veículo de comunicação. Em tal tipo de acerto as 
equipes de reportagem viajam até o destino como convidados especiais, com tudo pago: passagens aéreas, 
hospedagem, alimentação e apoio logístico (transportes, guias, acerto de entrevistas etc), para realizar as 
matérias que enfocam as atrações turísticas do lugar, as quais ainda são contratadas, especialmente nos veículos 
impressos, com pagamento indireto: a contratação de anúncios publicitários, do governo ou de empresas do 
lugar, inseridos na mesma edição da reportagem, podendo ter continuidade, ou não, nas edições subsequentes da 
publicação. A prática configura marcantemente a configuração publicitária do jornalismo de turismo, de 
interesse do governo e trade, por se tratar de “mídia espontânea”, e compensatória, em termos financeiros, para o 
veículo midiático.  
21 Nos passos do forró. Revista Próxima Viagem. São Paulo. Maio de 2007, nº 91, p. 51. 
22 Na Paraíba se vive o melhor São João do Mundo. Revista Travel World  - Turismo & Negócios. São Paulo.  
Maio de 2008, p. 57. 
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também a matéria de capa da edição, que reproduziu a mesma fotografia e trouxe a chamada 

“Paraíba - O melhor São João do Mundo”, escrita em tipos com cores combinados às 

indumentárias dos dançarinos da quadrilha, cujo perceptível movimento, devidamente captado 

pela lente fotográfica, potencializa a atração pela imagem.  

Contudo, se observamos a beleza plástica, cores e sugestão de movimentos, 

naturalmente lembramos que tais dispositivos se mostram mais presentes nas imagens 

televisivas, que ainda contam com a eficácia comunicativa de sons, fazendo de tal veículo o 

mais popular, de maior interesse e audiência popular.  

Reputamos às inúmeras reportagens midiáticas que pautaram o Maior São João do 

Mundo, mesmo aquelas que insistem na espetacularização, um significativo valor informativo 

cultural, ao mostrar variados aspectos dos usos, costumes e tradições do mundo junino 

nordestino-paraibano, e, ao mesmo tempo, modelos representativos do festejar 

contemporâneo. A já referida reportagem da revista de turismo Próxima Viagem, por 

exemplo, ao pautar o Maior São João do Mundo, antes de se referir especificamente ao 

evento, apresenta CG como uma cidade tecnologicamente desenvolvida e preocupada com 

questões urbanísticas. A legenda da fotografia introdutória da matéria que registra prédios do 

Centro Histórico da cidade diz: “Campina Grande não é mais uma cidade do interior 

nordestino. Ela exporta software para quarenta países e toma cuidados urbanos como a 

restauração da rua toda construída e em arte déco”. No início do texto criativo e metafórico da 

matéria, com um subtítulo referente à abertura do evento, inicialmente há uma breve síntese 

da história econômica campinense:   

 
Foi o algodão que fez a riqueza de Levi Strauss - o das calças. Também a de 
Campina Grande. Impulsionada pelo algodão, a cidade vicejou na primeira metade 
do século passado. A elegante Rua Maciel Pinheiro recebia de presente belíssimas 
construções art déco - que a prefeitura restaurou há pouco, tal como Miami fez com 
sua South Beach. Hoje, a indústria se diversificou. Campina Grande virou pólo de 
informática. Seus softwares são exportados para quarenta países. Suas três 
universidades acolhem alunos holandeses, enviados pela Phillips. De qualquer 
maneira, a cidade onde morou o genial Jackson do Pandeiro, e onde reside seu 
concunhado, Genival Lacerda, jamais poderia se esquecer do forró. Tampouco das 
festas juninas. A abertura da festa deste ano será arrepiante. A Orquestra Sinfônica 
do Estado fará um tributo ao grande Sivuca, compositor falecido em dezembro do 
ano passado. Agora ele será o herói de uma festa que, ao todo, aglutinará 1,5 milhão 
de pessoas. O animado prefeito cabeludo está investindo 4 milhões de reais no 
evento, que também terá o trem.23  
 

                                                 
23 Nos passos do forró. Revista Próxima Viagem. Maio de 2007, nº 91, p. 50. 
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FIGURA 26  – ABERTURA DE REPORTAGEM NA REVISTA TRAVEL NEWS 

  

 

Outra reportagem, de um outra revista, também da editoria de turismo, procura relatar 

resumidamente a grandiosidade do Maior São João do Mundo, relatando as principais 

atrações da programação, privilegiando afirmações que insistem no caráter cultural da festa ao 

ofertar diferentes produtos e manifestações tradicionais da cultura junino-nordestina.   

 
Um evento grandioso realizado durante 30 dias, com mais de 500 horas de autêntico 
forró pé-de-serra. A concentração é no Parque do povo, uma área urbanizada de 42 
mil metros quadrados. São mais de 200 barracas, pavilhões e quiosques onde é 
possível apreciar pratos típicos como buchada de bode, cuscuz com carne guisada, 
pamonha, pé de moleque, delícia de macaxeira, tapioca, curau, bolo de milho e a 
tradicional caipirinha, que divulga as frutas da região e a qualidade da cachaça 
paraibana. O Parque é composto de três espaços distintos: Arraial Luiz Gonzaga, 
Arraial Hiton Motta e o Forródromo. No Arraial Luiz Gonzaga o interior é retratado 
como toda a sua simplicidade e singeleza, nesse espaço privilegiado de cultura e 
lazer. Lá estão localizados pavilhões, ilhas de forró e outros atrativos. No Arraial 
Hilton Motta são reproduzidos alguns prédios históricos da cidade como a Catedral e 
o antigo Correio. Além das barracas, nessa área fica localizado o palco para os 
grandes shows e camarotes. No palco principal concentra-se um público recorde 
para assistir shows de nomes como Santana, Tom Oliveira, Genival Lacerda, Flávio 
José, Elba Ramalho, Zé Ramalho, e muitos outros. [...] Durante a festa um dos 
lugares mais visitados é o Sítio São João, que nada mais é do que uma réplica 
perfeita de um sítio de interior localizado no centro da cidade. No local, o turista tem 
a chance de fazer uma viagem bucólica a um aglomerado de natureza rural e 
conhecer fortes elementos que transpõem seus visitantes à década de 1940, época em 
que alguns costumes ainda não haviam sofrido a influência da tecnologia. A cultura 
popular do Nordeste se faz presente nas formas arquitetônicas da casa de moradia 
dos sitiantes, na bodega, na casa de farinha e no depósito de mangai [...].24 

 

                                                 
24 Maior São João do Mundo é na Paraíba. Revista Folha do turismo - Brasil. São Paulo. Maio de 2008, p. 28.  
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É de significativa relevância o fato de a mídia turística, garimpar representações 

originais da cultura nordestina presentes no Maior São João do Mundo. Interesse derivado de 

um conhecido fenômeno no campo do turismo, suficientemente já abordado pelos saberes 

sociológicos que se interessam pela matéria, ao apregoar que o contato com o homem nativo, 

em oportunidades de vivenciar seu cotidiano, é uma enriquecedora experiência. Num tipo de 

contato que Wainberg (2003, p. 45 a 57) reconhece como de comunicação intercultural, na 

qual “a diferença que separa o espírito atrai o olhar”. O tipo de experiência turística liberta, 

instigante para a exploração espacial intensiva e descobertas culturais autênticas, a percepção 

de sentidos metonímicos da linguagem imagética, procurando perceber a força representativa 

dos signos de cada lugar.  

Assim, à margem do olhar crítico que aponta para o aspecto comercial dos enunciados 

da mídia turística, observamos sua relevância informativa ao destacar as riquezas da cultura 

regional. No caso, em muitas ocasiões o jornalismo especializado do setor privilegia aspectos 

culturais, preferencialmente manifestações reconhecidas como originalmente tradicionais ao 

olhar do público receptor, turistas em potencial, presentes em profusão e diversidade nas 

múltiplas cenografias do Maior São João do Mundo.  

Geralmente, as reportagens de turismo procuram resumir a diversidade de atrações do 

Parque do Povo e demais espaços festivos, mas também contam com a possibilidade de dirigir 

matérias para expressões específicas das raízes culturais nordestinas, diante de tantas 

possibilidades, de diferentes representações do mundo histórico-cultural regional.   

A revista Travel World optou por tal trajeto. Já no olho de sua reportagem antecipou o 

sentido do texto direcionado a destacar aspectos memoriais da cultura regional: “Na Paraíba 

as festas revelam as tradições de um Estado com grande potencial cultural. As festas juninas 

realizadas em todos os municípios mostram a riqueza da cultura, folclore e tradição do povo 

paraibano.” 25 

O início da matéria sintetiza as atrações da festa, porém numa perspectiva que privilegia 

sua configuração tradicionalista. Em seguida direciona a abordagem de modo a destacar 

aspectos específicos da cultura popular nordestino-paraibana. Primeiramente as atrações do 

artesanato regional:  

 
No Salão de Artesanato são expostos trabalhos de quatro mil artesãos da Paraíba, 
participando do Programa Paraíba em suas Mãos. No último São João o programa 
ocupou um espaço de 1.400 metros quadrados, onde foram expostos trabalhos em 
fibras, couro, madeira cerâmica, pedras, artesanato indígena, tecelagem, brinquedos, 

                                                 
25  Na Paraíba se vive o melhor São João do Mundo. Revista Travel World  - Turismo & Negócios. São Paulo.  
Maio de 2008, p. 58.  
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metais, fios, e gastronomia. Tudo dispostos de acordo com suas características, em 
um ambiente decorado por artistas paraibanos, que com muita criatividade e talento 
retrata as belezas, os costumes e a tradição que embasa as festas juninas na Paraíba. 
Durante o período de exposição, vários artistas se apresentam na praça de 
alimentação do Salão para deleite de todos os participantes.26 

 

Depois, a reportagem segue destacando o local do Maior São João do Mundo que mais 

se mostra fiel aos tradicionalismos regionais:   

 
O Arraial do Sítio São João, idealizado por João Dantas, dramaturgo campinense, 
consiste numa espetacular montagem cenográfica de tamanho natural de um vilarejo 
rural dos séculos XIX e XX composto de todos os imóveis e atrações tradicionais 
presentes nas festividades juninas. Casa principal com Armazém de Mangaios, 
Bodega, Igreja e Cruzeiro, Casa de Farinha, Beneficiadora de Sisal, Engenho e 
Engenho Motriz de Cana-de-Açúcar com produção artesanal de cachaça e rapadura, 
Barbearia, Foto-mochila, Pensão, Tipografia e Cordelaria, Curais, Plantações e um 
Palhoção para apresentação das Atrações Artísticas do Arraial denominado de Forró 
da Boladeira – típico da arquitetura do interior nordestino nos ciclos da farinha, do 
couro, da cana-de-açúcar e do algodão, com todos os utensílios, mobiliário, viveres, 
adereços e animais dos quais dependiam o homem do interior. Retratando a vida 
simples do homem nordestino, nas figuras do sertanejo, brejeiro, caririzeiro, 
agrestino e curimataú [nomeações de tipos regionais paraibanos conforme sua 
histórica localização geográfica, das regiões do Brejo, Cariri, Agreste e 
Curimataú].27 

 

Em que pese a força comunicacional da mídia impressa, especialmente do jornalismo de 

turista, mais celebrizado pelas revistas do segmento, a televisão é o veículo mais popular e 

efetivo, em particular no âmbito da recepção. Selecionamos a reportagem da TV Brasil, 

veiculada no dia 24 de junho de 2008, em Rede Nacional, anunciada com a chamada “A noite 

de São João em Campina Grande”, com dois minutos de duração, cujo conteúdo não 

apresentou informações novas em relações a matérias similares. Mostrou cenas de trios de 

forró, casais dançando, a grande fogueira cenográfica, quadrilhas, além de entrevistas com 

alguns participantes, cujas falas insistem no caráter de autenticidade cultural da festa.  

Em certo trecho da matéria, a edição é feita de modo a reproduzir os seguidos 

depoimentos das pessoas entrevistadas. Enquanto corre a imagem de uma vista geral aérea do 

Parque do Povo, seguida por outra, de casais dançando, a repórter relata: “O Parque do Povo 

tem 42 mil quadrados de atrações da cultura nordestina. Não é a toa que este é considerado o 

Maior São João do Mundo”. No corte da cena, surge um jovem casal, com a fala animada da 

moça, exibindo um largo sorriso e com o microfone da TV Brasil à sua frente: “A música 

regional, as comidas típicas, as quadrilhas... está tudo muito bom!” Na cena seguinte, um 

rapaz com sotaque do sul do país declara: “A cultura que o São João de CG passa é muito 

                                                 
26 Ibidem. 
27 Na Paraíba se vive o melhor São João do Mundo. Revista Travel World  - Turismo & Negócios. São Paulo.  
Maio de 2008, p. 59.   
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interessante, acho que todo o Brasil deveria conhecer”. Entra um tocador de Zabumba: “São 

João é festa da colheita do milho, do feijão... é a festa dos santos e isso é alegria prá todo 

mundo”. A repórter pergunta: – Tudo a ver com forró? – Tudo a ver, responde o zabumbeiro, 

começando a tocar enquanto a câmera se desloca para focar os outros integrantes de seu grupo 

musical. 

Em se tratando de um evento com ocorrências cíclicas, renovadas em edições anuais, o 

Maior São João do Mundo se caracteriza por ofertar diferentes mostras da riqueza cultural da 

terra. Ao comungar o antigo e o moderno fornece uma série de ocorrências relevantes para a 

mídia que, por sua vez, amplia o plano simbólico da celebração festiva. Contribui com a 

grande festa para sua melhor configuração no âmbito das indústrias criativas, dependente do 

campo midiático. Suas produções pertencem ao conjunto de expressões das composições 

musicais, realizações fotográficas e cinematográficas, audiovisuais, multimídias, sites e 

conteúdos da Internet, programas de computador, produções televisivas, jornais e revistas 

especializados, além de demais expressões eletrônicas e impressas do mundo editorial. 

A parceria tão evidente na dimensão comunicacional do Maior São João do Mundo 

formada pelo evento e o interesse midiático nos oferece exemplos sugestivos, oportunidades 

de recortes realmente representativos para a contextualização teórica e compreensão da 

pragmática da mídia contemporânea que tanto se realiza com o caráter espetacular do 

megaevento junino de Campina Grande.  

 

 

5.2  O  MAIOR  SÃO  JOÃO  DO  MUNDO,  O  SÃO  JOÃO  DO  NORDESTE 

 

O Maior São João do Mundo é o produto turístico paraibano que mais interessa ao 

enfoque da TV, como pauta de todas as redes nacionais abertas, seja em telejornais ou em 

“grandes reportagens”, caso do Profissão Repórter (2008) do jornalista Caco Barcelos, ou em 

programas de variedades, tal com o Programa Legal (1992), Casseta e Planeta, Programa do 

Gugu etc. Em 1997, a mídia local divulgou a chegada de equipes da Rede Globo para 

realizarem matérias para o Fantástico (Maurício Kubrusly), Vídeo Show e Domingo do 

Faustão (Castrinho). Naquele ano, os atores globais Eduardo Galvão, Paulo César Grande e 

Mônica Carvalho, também, prestigiaram a festa. Na imprensa paraibana divulgou-se ainda a 

presença dos jornalistas André Duarte, da Revista Ele e Ela, Luís Edmundo, do Jornal do 

Brasil e Vera Saspre, da Revista Contigo. 
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O Maior São João do Mundo também foi destaque na rede Record em 2008, no 

programa O Melhor do Brasil, apresentado por Rodrigo Faro. Os humoristas Mendigo e 

Mano Quietinho fizeram um passeio pelo Parque do Povo e aproveitaram a ocasião para 

conversar com campinenses e turistas que aproveitavam o último final de semana do Maior 

São João do Mundo. Em outro momento, a dupla entrevistou a cantora Elba Ramalho, que os 

recebeu momentos antes do show realizado no palco do Arraial Hilton Mota. Depois, o 

programa exibiu partes do show da cantora, realizado no dia 28 de junho, além da referida 

dupla de apresentadores mostrando quadrilhas estilizadas e vendedores ambulantes, com 

destaque, de acordo com o estilo de seu humor, para as bebidas com o Pau do Índio, e nomes 

de ruas, como a Rua do Chifre e Rua dos Paus Grandes.   

Em 2008, a Record privilegiou o evento com ampla e contínua cobertura, inclusive, 

segundo a PMCG, com transmissões para 161 países, em sinal da Rede Record Internacional, 

com a colaboração da sua afiliada na Paraíba, a TV Correio.  

Nos festejos de 2007 a TV Itararé, afiliada da TV Cultura em CG, montou um pequeno 

estúdio no Centro de Artes e Cultura Marinês, decorado como uma casa de fazenda, de modo 

a facilitar muitas retransmissões em rede nacional pela sua matriz. Gisele Bianca Nery 

Gadelha nos informou: “Ela [TV Itararé] tem apenas um ano de funcionamento e o nosso 

objetivo é divulgar a nossa cultura, do nosso Estado e da nossa região. Nada melhor do que a 

gente ter um ponto neste espaço para fazer esta divulgação” (informação verbal)28. O político 

Danton Gadelha, marido de Gisele, completou: “O que eu acho mais importante desta festa é 

que nós não precisamos tomar emprestado nem estilo, nem alegria de viver de ninguém. É 

diferente de outros eventos que você trás importado e quer forçar toda uma estrutura, um 

comportamento, muito artificial.”29. Nas palavras do político percebemos uma subliminar 

alusão crítica ao outro evento de Campina Grande, o carnaval fora de época denominado 

Micarande, realizado entre 1991 e 2007, ano de sua última edição.    

 O poder da festa do Maior São João do Mundo de atrair a mídia, em especial a TV, 

parece acontecer porque tal veículo privilegia o espetacular, característica dos megaeventos 

festivos populares, em toda a grade da programação, segundo o entendimento de Fisher 

(1984, p. 65):  

 

Na TV, o público encontra todo tipo de shows: desde aqueles que, através de 
reportagens, mostram o lado espetacular da vida, o sensacionalismo, os fatos 

                                                 
28 Entrevista com Bianca Nery Gadelha, presidente da Fundação Pedro Américo, mantenedora da TV Itararé no 
Centro de Artes e Cultura Marinês, no dia 31 de maio de 2007, às 17h. 
29 Entrevista com Dalton Gadelha no Centro de Artes e Cultura Marinês, no dia 31 de maio de 2007, às 17h. 
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insólitos, até os musicais e os programas de competições com a participação de 
auditório. Enquanto nas novelas, filmes e desenhos animados, os espectadores 
assistem à narração de uma história, nos shows recebem a sucessão de imagens e 
sons em forma de mosaico.   

 

Para Bucci (2000, p. 29) os ingredientes espetaculares da televisão se fazem presente 

em toda a programação, até mesmo nos telejornais:  

 

O telejornal, mais que o jornalismo impresso, tem de entreter. O tempo todo. Uma 
nota entediante de 10 segundos é fatal. O telespectador foge. A cor é obrigatória. O 
movimento é obrigatório. O retumbante é obrigatório. É por isso que o principal 
critério da notícia é a imagem. Se não há uma imagem impactante, dificilmente o 
fato merecerá um bom tempo no telejornal. (...) Vivemos em um tempo que 
jornalistas da TV são celebridades, são símbolos sexuais. Enfim, aqui, como no resto 
do mundo, o público sente desejo pelo programa do telejornal.  

 

Se os telejornais tendem a espetacularizar, inclusive em formatos atrativos direcionados 

a divertir e entreter, naturalmente reconhecem os espetáculos como pautas ideais, 

especialmente em seus quadros de artes e cultura. Neste sentido, ocorreu a transmissão ao 

vivo, no Jornal da Globo, de alguns momentos do show da cantora Elba Ramalho no Maior 

São João do Mundo, por volta das 23h30min do dia 23 de junho de 2008, horário nobre dos 

30 dias da festa, véspera de São João. A referida artista, também ganhou grande repercussão 

da mídia, junto à festa, quando, em 1987, após seu show no Parque do Povo, deu a luz ao seu 

filho Luan. 

Os grandes festejos do país são incluídos, juntos aos filmes de sucesso, peças teatrais, 

shows musicais, exposições artísticas, entre outras atrações, como eventos que além de 

oferecer diferentes mostras espetaculares atendem à estrutura organizacional e econômica da 

mídia.   

No carnaval da Bahia, por exemplo, há transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes de 

Televisão, durante cinco dias seguidos. A emissora promove e dá ampla visibilidade ao 

megaevento, funcionando como uma forte máquina publicitária para vendê-lo a todo país, e 

mesmo ao exterior, como produto turístico. Em contrapartida, o concorrido carnaval baiano se 

constitui num grande negócio para emissora, no formato de show business, de modo a atrair 

os anunciantes necessários.  

  O Maior São João do Mundo também oferece muitas atrações para os projetos de 

pautas televisivas em virtude de seu formato dinâmico e contemporâneo. O antigo e o 

tradicional expressos em linguagens atualizadas, com uso de tecnologia, materiais sintéticos, 

luzes, cores e sons, arte e cenografia em criações que empregam técnicas recentes e 

sofisticadas e acabam atendendo aos modelos audiovisuais exigidos pelas televisões.  
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Na sua configuração de festa espetacular, o Maior São João do Mundo por si só garante 

sua “espetacularidade”, de forma a exercer grande atratividade sobre a mídia que, no caso, 

apesar de procurar espetacularizar, não cria e nem precisa criar espetáculos, espera que eles 

aconteçam no mundo social para se associar a eles, promover sua amplitude e visibilidade.  

Rubim (2005, p. 23-27) esclarece que a mídia, apesar de seu potencial como agente 

privilegiado da espetacularização, não atribui o caráter de espetacular a todos os seus 

produtos, pois se assim procedesse, o próprio conceito de espetáculo não teria mais validade. 

Na compreensão do autor, a mídia teria três diferentes papéis em relação a espetacularização 

dos eventos: No primeiro deles desconsideraria a magnitude das realizações promovida por 

determinados agentes do meio social, tratando apenas de divulgá-los no cumprimento de suas 

funções informativas. No segundo, contrariamente, dotaria os eventos comuns de caráter 

espetacular. No terceiro, reproduziria a espetacularização já promovida por outros atores 

sociais, procedimento midiático característico do Maior São João do Mundo.  

O esforço contínuo dos veículos midiáticos, ao procurar atrair a atenção do público, 

atribui um caráter espetacular a quase tudo que transmitem uma forma de mediar seus 

assuntos. Um tipo de linguagem especificamente midiática. Mesmo que em formato de 

espetacularização, não é qualquer enfoque que deve ser visto no sentido de um espetáculo. 

  

A mediatização não pode ser tomada como processo correspondente à 
espetacularização, mas a contemporânea sociedade ambientada pela mídia, em 
especial em seus espaços eletrônicos em rede, contém, não se pode esquecer, uma 
potente tendência ao espetacular. (RUBIM, 2005, p. 26).    

  

Depois dos postulados de Debord (1997) surgiu a tendência de se considerar que a 

alusão ao espetacular estaria presente de forma ininterrupta na mídia. Mas, paradoxalmente, 

ao contrário das afirmações “debordianas”, pode se admitir as possibilidades de que com tanta 

espetacularização, o sentido de exaltação perde eficácia pela prolixidade, desvanecendo-se 

por overdoses. Acredita-se, então, que a simples veiculação dos produtos culturais pelas redes 

de TV, mesmo em formatos de espetacular, não alcança tal sentido e eficácia comunicativa.  

A mídia passa a depender do formato espetacular de fatos e eventos decididos 

genealógica e eficazmente pelo seu próprio meio social. Daí sua a busca por pautas que 

garantem expressivo interesse do público pelo seu formato no âmbito do espetacular, caso de 

grandes disputas esportivas, copas mundiais, olimpíadas, shows de artistas internacionais que 

alcançam o status de celebridades mundiais, e até mesmo as disputas políticas na época de 

eleições, além de outras realizações. Entre as quais conseguem se incluir, com o cuidado de se 

atentar para a devida proporção, os megaeventos festivos populares. No Brasil, há os 
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carnavais do Rio de Janeiro, Salvador, Recife/Olinda, Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 

(SP), Festa da Uva de Caxias do Sul (RS), Oktoberfest de Blumenau (SC), Boi de Parintins 

(AM), São João de Caruaru, entre alguns outros. 

Entretanto, em seus enfoques, a mídia, obviamente, realiza seu trabalho interpretativo, 

ao acionar seu arsenal produtor de sentidos, configurando os megaeventos festivos conforme 

suas estratégias editoriais. Processo que, conforme visto no tópico anterior, é objeto do 

pensamento crítico, voltado para as denúncias relativas às manipulações das festas populares 

para adaptá-las aos formados industrializados, ao atender a propósitos políticos, promoções de 

marcas comerciais e interesses da mídia, com objetivos de lucratividade financeira, e com a 

eficácia de condicionar o comportamento social e simplificar os desdobramentos culturais. 

Entretanto, tais entendimentos parecem direcionados por visões monocráticas, que admitem 

apenas a hegemonia do modelo midiático publicitário. Por isso, entendimentos parciais e 

reducionistas.   

A Escola de Frankfurt é admirada e seguida por décadas. É um marco para os estudos 

sobre a mídia na concepção da Indústria Cultural. Não a dispensemos nunca, mas não a 

olhemos apenas em uma perspectiva. Pensemos nas suas limitações para dar conta de matéria 

tão complexa.30 Não é toda peça midiática que deve ser reconhecida como produto de 

consumo elaborado exclusivamente para proporcionar lucro, sem valor cultural informativo 

ou educacional. Seja no jornalismo noticioso, ou em qualquer outra editoria, a necessidade de 

informação, educação, progresso intelectual, ou mesmo diversão e entretenimento, tornaram-

se, ao longo do capitalismo, indispensáveis. Da mesma forma que todas as necessidades 

sociais passaram a fazer parte do mercado consumidor, no qual tudo o que é comercializado 

tem valor monetário e formato de mercadoria.  

Logo, em meio a muita produção descartável, há também significativo conteúdo que 

preenche as necessidades de informação e cultura da sociedade, configurando um complexo 

campo de investigação, de acordo com os comentários de Rubim (2004, p. 204):   

A compreensão aberta e rigorosa, expondo todas as contradições, de uma 
contemporaneidade resultante da convergência tensa entre espaços geográficos e 

                                                 
30 Genro Filho (1989, p. 100), reunindo o pensamento de alguns críticos da Escola de Frankfurt, ao tratar da 
indústria cultural, aponta os principais pontos que causam controvérsias: os frankfurtianos não consideraram as 
potencialidades sociais da tecnologia, a universalização real da cultura com o acesso à arte e às informações, a 
democratização radical do processo cultural e as novas alternativas estéticas possibilitadas pela comunicação de 
massa; consideraram apenas os aspectos alienadores da técnica; não admitiram brechas para manifestações 
populares mesmo nos processos ideológicos e políticos orquestrados pelos processos culturais homogeneizados 
da burguesia; trataram a cultura tradicional como cultura superior, tomadas como padrão, não admitindo 
caminhos para o enfrentamento da cultura popular; cunharam a expressão “indústria cultural” numa interpretação 
que atribui à cultura um caráter meramente manipulatório e degradante.   
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eletrônicos, convivências e televivências, do local e do global, realidade contígua e 
telerrealidade aparece então como algo essencial para, goste-se ou não, enfrentar os 
dilemas colocados pelas novas circunstâncias sociais.  

 O poder informativo e de embasamento cultural da TV não pode ser desprezado, 

considerando-se que nos países com má distribuição de renda, caso do Brasil, é, 

historicamente, a única fonte de informação e alternativa de entretenimento para a maior parte 

da população. Realidade interpretada pelo pensamento de Umberto Eco (1998, p. 351), ao 

considerar que a TV é o veículo mais abalizado para proporcionar reais possibilidades de 

cultura, no caso de tal termo ser entendido segundo sua relação crítica com o ambiente social. 

O meio informativo para o conhecimento das realidades locais e da complexa dimensão de 

questões mundiais, agindo de forma provocativa para quem possui tendências à passividade 

política, social e cultural.  

Eco (1998, p. 325-330), interpondo questões dicotômicas segundo o pensamento de 

“apocalípticos e integrados”, reconheceu a televisão como um dos fenômenos mais 

representativos da história da civilização, ao mover a massa humana que se habituou aos seus 

modelos de narração, eivados de questões básicas e supérfluas. Mas também por proporcionar 

o relacionamento com as mais intensas questões sociais, o sabor provocativo da complexa 

casualidade dos eventos cotidianos. Fenômeno sociológico “capaz de instituir gostos e 

propensões, isto é, de criar necessidades e tendências, esquemas de reação e modalidades de 

apreciação tais que, a curto prazo, se tornam determinantes para os fins da evolução cultural, 

também em terreno estético.” (ECO, 1998, p. 330). O pensador ainda considera que a 

televisão, além de fenômeno sociológico e cultural, atende ao gosto social relativo à estética 

do belo, do artístico e do agradável.   

Por isso, a predileção do veículo por aquilo que faz parte do entusiasmo, enlevo, tem 

beleza e seduz: telenovelas, filmes, esportes, culinária, vida das celebridades, sorteios 

lotéricos, etc. distribuídos na programação, na qual podemos incluir as festas populares que, 

pela suas configurações, atende aos modelos estéticos desejados.   

A Rede Globo, maior ícone da indústria cultural brasileira, frequentemente foca 

assuntos de conteúdo informativo-cultural em sua programação. Contudo, procurando fazer 

referências mais atuais às veiculações da emissora, reconhecemos que a telenovela Caminho 

das Índias (2009), exagerou em clichês e estereotipias para retratar a sociedade indiana, ao 

empregar os formatos de espetacularização, na música, dança e ambientes cenográficos. Mas 

também revelou aspectos verdadeiros da cultura local, a exemplo da estratificação social e 

religiosidade, aspectos diferenciais e marcantes da sociedade hindu.  
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Em contrapartida, a Rede Globo Nordeste sediada em Recife, PE, nos últimos anos 

descobriu o potencial cultural das festas juninas nos nove Estados da região, a 

representatividade cultural identitária para a população autóctone, além da força 

mercadológica, para garantir os custeios da produção por meio de patrocinadores. A emissora, 

em 2008, em dois programas veiculados nos dias 16 de 23 de junho, denominados São João 

no Nordeste, desviou o foco de atenção do epicentro das festas para os locais de expressões 

mais próximas à autenticidade da cultura popular junino-nordestino, como casas, sítios e 

arraiais, representações das antigas formas de festejar em homenagem a São João, Santo 

Antonio e São Pedro. Mostrou fazeres tradicionais, cantores, músicos, compositores, 

repentistas e poetas populares em espaço cenográfico com ambientação festivo-junina, 

montado em estúdio, além de reportagens externas nos lugares de real acontecimento da 

manifestação cultural enfocada. 

De início, o referido projeto televisivo junino, chama atenção pelo cuidado na produção, 

um pouco incomum, ao se tratar de realização de caráter regional, com uma abertura criativa, 

alegre e muita sugestiva em relação à temática desenvolvida. No formato de desenho 

animado, com três anjinhos estilizados com indumentária junina, com lenço no pescoço e 

chapéu de palha: “Ei pessoal! É o aniversário do São João. A gente tem que fazer uma festa e 

o povo do Nordeste a gente tem que convidar. Cada Estado vai trazer o que tiver de melhor 

prá animar nosso arraiá!”  

A introdução já denota a representatividade do ciclo junino como fenômeno 

sociocultural de todo Nordeste. Concepção reafirmada pelas cenas seguintes, também em 

desenho animado, com diferentes tipos representativos das festividades: cangaceiros, 

forrozeiros, trios de forró, quadrilheiros, vaqueiros, bumba-meu-boi, bacamarteiros, 

fogueteiros etc. Cada grupo representando um diferente Estado, anunciando, de forma 

cantada, em acompanhamento aos acordes de um frenético arranjo que mistura baião e forró, 

em cenários típicos de festejos, que o programa vai mostrar as principais emotividades 

juninas, advindas da cultura popular. 

Observamos que a opção da Globo Nordeste ao contemplar os nove estados da região se 

configura como uma medida política, de modo a não ferir a sensibilidade de ninguém, ciente 

de que há bairrismos e competitividades intrarregionais. No programa do dia 23 de junho, o 

apresentador José Ramos, de Olinda, PE, já inicia sua fala reiterando a necessidade de 

contemplar todo Nordeste.   

 
Eu acho que nesse dia todo nordestino gostaria de agradecer pelo inverno, pela 
fartura que vem com as chuvas. Existe coisa melhor do que isso. Êita minha gente o 
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São João está na porta. E aqui prá nós, tem festa mais esperada? Tem nada. E aqui 
no nosso arraial, ô prá qui, menino, é impossível não entrar na brincadeira. A gente 
vai aproveitar o melhor da festa. A gente vai viajar por esse Nordeste, do Maranhão 
à Bahia, passando pelos nove Estados da região. A gente vai apresentar O Melhor 
São João do Nordeste.  

 

De qualquer forma, independentemente do propósito político da Globo Nordeste, a 

iniciativa de contemplar todos os estados, foi emblemática no sentido de referendar a força da 

cultura junina, especialmente por se tratar de fenômeno totalizante em âmbito regional, 

Carvalho (2009, p. 46) comenta: 

 
Identidade é “coisa representada”, produto de alguma elaboração da linguagem 
percorrendo diversos estágios de projeções imagéticas. (...) Ação que reforça a ideia 
de construção por formulações discursivas, em projeções simbólicas, de 
determinadas produções de sentido, da procura por interpretar o mundo cultural de 
alguma comunidade, um povo, ou mesmo de uma nação, a representação do etos 
identitário que promove a diferença, conforme o cabedal cultural genealógico e 
totalizante de cada grupo social.  

 

O cantor e compositor da música regional, o paraibano Biliu de Campina, um dos 

artistas com maior representatividade na interação entre a cultura popular junina e o Maior 

São João do Mundo, foi um dos convidados de José Ramos, para ratificar, em seu estilo 

sertanejo, a regionalidade totalizante do culto aos festejos de São João. O apresentador fala: 

“Êpa! Biliu de Campina. Me diga uma coisa Biliu, você que já foi parceiro de Jackson do 

Pandeiro, existe uma festa mais animada, mais gostosa, mais amada pelos nordestinos do que 

o São João? Me diga.” Biliu responde em rima, conforme sua especificidade artístico-popular: 

“O São João não tem comparação. É o primeiro sem segundo, não tem nem comparação. O 

São João do Nordeste é um mundo de São João. É coco, é xaxado, é baião, é rojão, é fuzarca, 

é fuzuê, é zamba, zambê, é umbiga.” 

Em seguida o apresentador chama o São João do Piauí, e sua apresentação da Dança do 

Congo, para logo após perguntar ao artista paraibano o que seria o São João para ele? Biliu 

responde, cantando e tocando em seu pandeiro uma canção de seu repertório para, ao término 

da música, ser convidado para falar sobre como estariam às festas naqueles dias. Nas 

entrelinhas da resposta do entrevistado, revela-se a polarização das maiores celebrações entre 

as rivais CG e Caruaru.  

 

Olha compadre Zé. Se eu já vi melhor não me lembro. O Nordeste é um arraial de 
uma forma geral. Aliás, o marco zero do forró, “paraibou”, segundo o poeta 
Marcolino, entre Campina e Caruaru. É “Campinaruaru” ou “Caruaruande”. Olhe 
meu filho, lá em Caruaru nós temos o Gonzagão, e na Paraíba Jackson do Pandeiro e 
tem uma figura apimentada, essa é sabida, fez um genérico do forró. Ela misturou 
Gonzagão, Jackson e Marinês. 
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O final da fala de Biliu é uma referência explícita à principal estrela da história do 

Maior São João do Mundo, que provoca a intervenção do apresentador: “Êita. Será que eu 

conheço essa?”. Biliu replica, “Vai lá”. José Ramos chama a matéria: “Elba Ramalho. Elba 

Ramalho. Confere aí.” 

O diálogo acima é a deixa para entrada de um clipe musical, ambientado num sítio 

rústico onde um agricultor capina o mato verdinho, entre uma farta plantação de milho verde, 

com a presença da cantora, passeando pelo sugestivo cenário enquanto entoa um dos seus 

sucessos, Sabiá31.  

No corte de cena, uma mulher prepara comida de milho num fogão de lenha.  Elba 

entra, dizendo: “Dona Eunice, como é que está aí nossa canjica. Tá indo direitinho? É verdade 

se outra pessoa botar a mão a bicha fica gorada? “A cozinheira reponde: “Verdade”. A 

cantora se dirige à câmera para enaltecer a gastronomia regional e o enorme simbolismo do 

São João, sobrestando sua configuração de cultura popular original:  

 
Nem a dona da casa pode mexer a canjica. Está vendo? As mágicas da cozinha 
nordestina. Vou mostrar a pamonha [...] Esse é o sabor da nossa festa. A festa mais 
tradicional. A festa mais rica que a gente tem no Nordeste que é sem dúvida 
nenhuma o São João. São João do carneirinho. São João do povo, da alegria, da 
dança, dos encontros, o São João das bandeiras coloridas. Onde todos os nossos 
sentidos se projetam. 
 

Na próxima cena Elba está na varanda de uma casa de sítio, cantando com Antonio 

Barros e Cecéu, marido e mulher que formam a conhecida dupla de cantores paraibanos, 

porém mais célebres pelas composições de sucesso nas vozes de grandes nomes da MPB32. 

Algumas delas em gravações da própria Elba, a exemplo de Bate Coração, provavelmente a 

criação mais famosa da dupla, também autora da música cantada pelo trio naquela 

oportunidade: É madrugada. Certamente pela temática junina: “Aqui tudo mudou, cadê meu 

amor ai se eu pudesse. Eu sai chorando, pela rua gritando, cadê São João, prá que tanta 

fogueira, se prá mim a noite inteira vai ser grande a solidão.” 

Os três artistas também conversam, oportunidade em que Elba diz: “Só de ver as 

bandeirinhas é uma festa linda. É a festa que  mais me comoveu, sempre. O carnaval sempre 

                                                 
31 Letra da música: A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem, tendo o coração vadio, vivo assim a 
dar psiu, sabiá vem cá também. Tú que andas pelo o mundo. Tú que tanto já vou, sabiá. Tú que canta passarinho 
alivia minha dor. 
32 Entre as mais famosas canções da dupla se encontram Bate coração, Homem com H, Procurando tu, 
composição que teve mais de 130 regravações por diferentes cantores, Forró número um, É proibido cochilar, 
Casamento da Maria entre muitos outros sucessos. 
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gostei, mas o São João... é porque fechava a rua, as quadrilhas, eu botava maria chiquinha nos 

cabelos...” 

O quadro protagonizado por Elba Ramalho foi extenso e contou com uma sequência em 

que a cantora, ao lado de um oratório comenta sobre sua lembrança de uma música do folclore 

baiano, a qual cantarola: “Eu vou, vou pular fogueira. Eu vou, vou soltar balão. Eu vou 

festejar São Pedro. Eu vou festejar São João. Santa Izabel disse a Virgem Maria, João vindo 

ao mundo, meu São João. Eu vou, vou soltar balão.” 

Outra tomada registra a festa no sítio, decorado com bandeirolas, fogueira onde casais 

dançam ao som de um trio pé-de-serra. Há um corte para uma lauta mesa, repleta de comidas 

típicas, apresentada por Elba: “Que mesa rica, bonita! Essa é uma mesa típica de uma família 

nordestina na noite de São João. É assim que a gente faz. Olha! Tudo de bom tem aqui. [...] O 

melhor da festa junina é a mesa hospitaleira, sempre de braços abertos prá receber todas as 

pessoas, os amigos.” 

Destaca-se a eficácia enunciativa do programa São João do Nordeste ao procurar 

representar expressões tradicionais do cabedal da cultura popular nordestina. Principalmente 

por focar personagens reais, inclusive celebridades artísticas, até mesmo em situações 

familiares que, mesmo num roteiro ensaiado, convencem como encenações de suas 

realidades.  

E há a continuação do quadro apresentado por Elba Ramalho, como narradora de seu 

próprio mundo, do mundo cultural nordestino, agora cantando, acompanhada do sanfoneiro 

Marquinhos, Sanfona Choradeira.33 Também conversa com o músico: “Que instrumento 

lindo que é uma sanfona! Eu estou muito feliz da gente estar junto aqui, com o filho da 

Marinês34. Eu e a Marinês temos a mesma verve. A voz timbrada, a mesma verve na vida, na 

postura, a alegria, o prazer de se mexer e de utilizar o corpo na nossa cena.” E acrescenta: “O 

mais legal do forró, que eu acho, não é só a música é a dança. Porque sem a dança não 

completa a percussão. O forró tem que dançar, e dançar agarradinho.” 

A participação de Elba Ramalho no programa se encerra quando ela canta o “hino” do 

Maior São João do Mundo, “Olha Pro Céu”, acompanhada por Marquinhos na sanfona.  

Na proposta do programa São João no Nordeste de pautar celebridades artísticas que 

cultuam o São João, também se destacou a participação de Maria Betânia, representando o 

                                                 
33 Letra da canção: “Chora sanfoninha chora, chora. Chora sanfoninha minha dor. Minha sanfoninha amiga certa. 
Que chorando tu desperta. O coração do meu amor. E ela me vendo, tá fingindo que não tá. Tá me querendo, tá 
fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se 
declarar.”  
34 Referenciaremos a cantora Marines, cognominada “Rainha do Forró”, no próximo capítulo. 
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estado da Bahia, num enfoque que demonstrou a estreita relação identitária da cantora com o 

culto às comemorações juninas, a partir de laços e costumes familiares.  

O quadro começa com imagens da festa junina na casa da mãe da cantora, a popular 

Dona Canô, que dança com a filha por alguns segundos, ao som da canção “Ela Só Pensa em 

Namorar”. Sentada em sua cadeira de balanço, dona Canô fala com naturalidade:  

 
Aqui em casa se fazia Santo Antonio, dia de São João se festejava com fogueira na 
porta com tudo. Até hoje a gente não deixou morrer essa tradição. Nós tínhamos 
muitos amigos e reunia aquele povo com a mesma coisa, a mesma roupa. Assim 
uma beleza. Marcava a quadrilha, o marcador e os pares para dançar. As famílias 
tinham tempo de fazer uma barraca na porta para se servir isso. Ninguém punha para 
vender não, era chegar para comer, tudo o que está aí: bolo, arroz de leite, munguzá. 
Tenho saudade porque não é mais como era antigamente, mas tudo passa. 

 

 Maria Betânia dá um depoimento apaixonado sobre às comemorações juninas:  

 
Fogueira, fumaça, amor, cheiro de genipapo, união, alegria de passar na casa dos 
amigos e os amigos passarem em nossas casas. Acho um mês extraordinário que 
começa com Santo Antônio, em seguida vem São João, em seguida vem São Pedro. 
Do principio ao último dia é festivo. E é um mês que esfria, a gente se agasalha, a 
gente gosta de ficar junto, é uma coisa que aproxima, a fogueira chama a gente para 
perto, as brincadeiras, as adivinhações. Todo esse encantamento, isso é muito 
bonito. Além do céu (que Santo Amaro já tem o céu mais bonito do mundo) eram 
esses balões desse tamanhinho, que chegavam ali e três metros depois caia, aqui 
dentro da praça da cidade, não eram balões que incendeiam, que são perigosos. Para 
mim é a festa mais bonita que pode existir. Desde que eu cheguei no Rio de Janeiro 
em 65, quando eu não tinha nem casa ainda, eu pegava uma caixinha de fósforo ia 
prá beira do mar e fazia uma fogueirinha e acendia. Eu faço minha fogueira todos os 
anos [...]. Tem três datas que eu não canto: o aniversário de minha mãe que eu tenho 
que estar, no dia dos mortos e no dia de São João. Não me marque nada porque eu 
sou dele, eu sou para ele, para acender a fogueira dele, para velar a fogueira dele, 
animar a fogueira dele, cantar prá ele, reverenciar. Adoro o São João. 

 

A emotividade de Maria Betânia em relação ao São João é ilustrada ao final do quadro 

em que ela canta, procurando puxar o acompanhamento da mãe: “Olha prá o céu meu amor, 

veja como ele está lindo. Olha prá aquele balão multicor que lá no céu vai subindo...” Uma 

cena encantadora, com sedutor lirismo. 

O programa televisivo que selecionamos como referência ao esforço da mídia em 

privilegiar manifestações autênticas do ciclo junino-nordestino, mostra-se representativo, já 

simplesmente por não pautar o que comum e historicamente sempre se fez: o enfoque 

principal aos megaeventos. Mas também, por outro lado, por estabelecer um roteiro que, 

enriquecido por imagens e sons musicais de boa qualidade, selecionou manifestações icônicas 

da cultura popular de cada Estado da região. Todas elas associadas, ou pelo menos 

representadas, nas suas respectivas festividades juninas.  



231 
 

 

O recurso de contar com participações e depoimentos de celebridades artísticas é uma 

conhecida fórmula de denotar sentido de credibilidade às enunciações midiáticas que, no caso 

São João no Nordeste, ainda pode contar com vivências reais dos personagens em relação à 

temática, em falas que atestam sua relação, familiaridade e identificação com as ocorrências 

do mundo cultural junino-nordestino. 
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6  A  ANIMAÇÃO  DA  FESTA 
 

 

Em diferentes espaços sócio-geográficos do Maior São João do Mundo observamos o 

espírito participativo das pessoas, assim como suas manifestações de satisfação e emoção 

libertas, inerentes à alegria. Ao utilizar os procedimentos da etnometodologia, entrevistamos 

diferentes pessoas e gravamos imagens da diversão popular, procurando captar, registrar, 

comprovar e avaliar atitudes que denotam o comportamento livre e a disposição para 

vivências festivas, o prazer da alegria, o entretenimento, o lazer e a diversão.  

A força da cultura lúdico-participativa do Maior São João do Mundo envolve as 

manifestações políticas e sociais, pulsões emotivas e identitárias, e faz do evento o centro das 

atenções durante todo o ano na vida comunitária de CG. Estabelece-se uma linguagem de 

aproximação e motivação, com os devidos códigos da simbologia junino-nordestina que 

progressivamente vão aumentando a ansiedade para a chegada de junho, para a mágica 

explosão da festa em seu agitado ritmo de celebrações que leva ao ápice das emoções. Um 

processo com diversificadas expressões para situarmos a potencialidade recreativa e 

prazerosa, quadro que nos induz a situar o lúdico além de sua significação como ato de 

diversão e entretenimento, mas como elemento de entendimento plural e polissêmico.  

O termo “lúdico” é uma expressão sinonímica para brincadeira, diversão e demais 

atividades prazerosas, cujo fim de satisfação é a própria atividade em si, além disso, é 

utilizada para designar “jogo” que, por sua vez, é nomeação também polissêmica, conforme a 

abordagem da obra Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura (HUIZINGA, 2005), 

uma referência respeitável para o estudo dos fenômenos lúdicos nas suas diversas intersecções 

e com reconhecida amplitude. 

O título principal do livro, Homo Ludens, preconiza a tradução etimológica do latim 

para o português como homens lúdicos. Porém, o complemento, “o jogo como elemento da 

cultura”, exprime com maior precisão o significado literal que o autor destina a ludens: jogo. 
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E o robusto conteúdo da obra trata exatamente de enfrentar a polissemia denotada na 

expressão designativa.  

Nossas reflexões sobre o lúdico e a festa consideram a primazia da denominação “atos 

lúdicos”, nos quais o termo “jogo” surge de forma derivativa. Tal como no pensamento de 

Huizinga que sobrepõe o termo e suas ações para contemplar tanto o lúdico recreativo e 

festivo como a disputa séria e competitiva. O autor recorre aos escritos sobre a “natureza da 

festa”, do pensador húngaro Karl Kerényi (1938).1 Para afirmar que os jogos e festas se 

identificam, por serem ocorrências com limitação de tempo e lugar, promover atividades 

díspares da vida cotidiana e exaltar o lúdico e a alegria, além de possuir autonomia própria. 

Segundo Kerényi, as festas possuem aquele caráter de independência primeira e absoluta que 

atribuímos ao jogo. “Entre as realidades psíquicas” diz Kerényi, “a festa é uma entidade 

autônoma, impossível de se assimilar a qualquer outra coisa que exista no mundo”. 

(HUIZINGA, 2005, p. 25)  

O jogo, segundo Huizinga, além de tratar da fenomenologia cultural inerente à festa, 

abarca, ainda, os complexos e variados aspectos do ludismo relativos à filosofia, 

conhecimento e cultura, arte, poesia, além dos sentimentos humanos inerentes aos jogos 

amorosos e sexuais.  O São João de CG reúne todas as características formais e materiais do 

jogo. Seu aspecto básico mais literal, referente à diversão, alegria e demais atos relativos ao 

prazer e satisfação de festejar livremente, como também o sentido da disputa séria, condições 

especiais relativas a questões objetivas e subjetivas, tangíveis ou intangíveis relacionadas à 

ideologia e propósitos políticos, relações de poder, divisão social e cultural, motivações e 

paixões humanas.  

Há, portanto, o jogo recreativo e jogo de disputa que é emblematicamente 

exemplificado na força e efetividade dos interesses políticos na organização e execução do 

Maior São João do Mundo, combatidos por procurar descaracterizar a festa ao permitir a 

presença de transversalidades culturais. Logo, há disputas, jogos de poder, para o 

direcionamento do evento, em consonância com o competitivo quadro do mundo sociopolítico 

campinense.  

Uma reportagem do site Uol expõe o ambiente de competição do Maior São João do 

Mundo, cujo título, “Disputa política marca festa de São João de Campina Grande (PB)”, é 

bastante assertivo:    

 

                                                 
1 KERÉNYI, Karl. Vom Wesen des Festes. Paideuma. Mitteilungem zur Kulturkunde, I, Heft 2 (dezembro de 
1938), PP 59-74. 
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Adversários assumidos, o prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do Rêgo 
Neto (PMDB), e o governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB) 
protagonizam uma disputa política no Estado que atinge até o arraial de São João. 
Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura campinense, o investimento para a 
realização do 'maior São João do mundo' não tem um real sequer do governo 
estadual. O evento custa aos cofres municipais cerca de R$ 1,2 milhão, que são 
somados aos R$ 3 milhões dos patrocinadores. 2 

   

O jogo competitivo também simbolicamente se manifesta, a exemplo dos campinenses 

serem ufanistas ao propagar a fama da cidade por realizar a grande festa no mesmo patamar, 

ou até mesmo em grau superior, dos megaeventos mais representativos do país. Além de não 

admitir em nenhuma hipótese, aquilo que lhes parece um desplante, a concorrente cidade de 

Caruaru, Pernambuco, enunciar promocionalmente que seu São João é maior ou melhor que o 

de CG.  

 

 

6.1  O  ENVOLVIMENTO  LÚDICO-PARTICIPATICO 
 

As festas populares se efetivam como produto de forças coletivas, ao animar a 

comunidade, celebrar alguma coisa que tem valor para um povo, oferecer algo a ser 

compartilhado, com o resultado de unificar e exaltar o orgulho comunitário. Do ponto de vista 

do consumo é uma oportunidade para o lazer, experiências socioculturais fora da rotina diária. 

O modelo festivo somente se efetiva em localidades de valores profundos, em grupos que 

estabelecem o que é importante para si próprio e assumem o controle do processo de 

comercialização e de troca com os visitantes e a indústria do turismo. “O único e verdadeiro 

recurso turístico é o povo, e, por isso, a comunidade deve ter o direito de decidir por si 

própria.” (GETZ, 2001, p. 439). 

Pieper (1974) define a festa como a afirmação do gozo de existir, frente ao niilismo e a 

dissipação. Para o autor, os diferentes elementos da festa, organização, alegria, adoração, não 

devem ser confundidos com sua essência, a necessidade de afirmar o mundo, a criação 

enquanto um dom, diferente do ordinário. Num estágio de puras vivências festivas que 

passam longe de uma cultura niilista, de sua tendência a falsificar as comemorações, a 

exemplo da maior parte das festas da atualidade com formato de outro tipo de atividade, outra 

forma de trabalho, que acabam cansando a comunidade que as realizam. 

                                                 
2 BARTHOLOMEU, Ana Luisa. Disputa política marca a festa de São João em Campina Grande. UOL 
NOTÍCIAS . 23 de junho de 2008, 9h33min. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br>. Acesso em: 27 jun. 
2008, às 14h. 
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Essas diferentes classificações são contempladas no Maior São João do Mundo, 

conforme seu mundo de entrelaçamentos interdimensionais, em que os campos político, 

econômico e midiático se articulam para que a sociedade aceite a festa segundo seus esforços 

materiais e projeções simbólicas, o que se acaba se concretizando, porém tão somente por 

atender à predisposição popular. Há as intencionalidades de persuasão são beneficiadas 

porque se encontram com espíritos já seduzidos pelas possibilidades de festejar.  

O modelo festivo decidido pelo poder público instituído, mesmo ao receber a adesão 

empresarial e o interesse da mídia, não se efetiva numa sociedade de sensibilidades vazias, 

passiva às forças da persuasão, mas sim numa comunidade com forças de resistência 

historicamente alocadas que estabelecem as regras do jogo, em negociações e trocas.  

No megaevento campinense o esforço persuasivo do poder, das finanças e dos sentidos 

midiáticos alcança sucesso porque seus conjuntos de ações se cruzam com imaginários 

receptivos, seduzidos pelas projeções do ciclo junino, pelas ofertas lúdico-festivas. Percepção 

ilustrada pelas emotividades de Edjane dos Santos, 22 anos, comerciária, empolgada na 

véspera de São João, que relatou sobre suas tarefas domésticas daquele dia, divididas entre a 

preparação das comidas de milho e a ida ao salão de beleza. Por volta das 20 horas, agitada 

com o ambiente festivo de sua residência, porém certa de uma animação maior ainda na longa 

noite de diversão do Parque do Povo, ela comenta: “As pessoas gostam da festa porque é 

animada, a fogueira, o forró. Eu gosto do Parque do Povo. O que me atrai é forró” 

(informação verbal).3 Sua prima, Eliane Santos Batista, estudante, também irá ao Parque do 

Povo. “Não brinco os 30 dias de festa. Só vou nos finais de semana para encontrar os amigos 

e amanhecer o dia lá. Danço forró a noite toda. Hoje mesmo é que não dá pra perder.” 

(informação verbal).4  

A fruição material e simbólica aciona as pessoas, pelo seu imaginário que, para Silva 

(2003, p. 57), “É o patrimônio individual ou grupal apropriado à cultura (mas formador dela) 

por meios diversos e choques perceptivos: situações paroxísticas de gozo ou de trauma, de 

êxtase ou de perplexidade que deixam vestígios no DNA imaginal de cada um” que na festa 

campinense se mostram mais evidentes nas artérias que suprem o lúdico, com substâncias 

produzidas pelo espírito participativo.  

O imaginário e as questões pessoais atreladas às questões de valorização da terra natal, 

pertencimento e identidade motivam o espírito participativo para as ações de celebração, 

enlevo e alegria, materializadas e concretizadas nos atos de dançar, cantar, comer, beber, 

                                                 
3 Entrevista com Edjane dos Santos, em sua residência, Bairro Liberdade. 23 de junho de 2007, às 21h 10m 
4 Entrevista com Eliane Santos Batista, Bairro Liberdade. 23 de junho de 2007, às 21h 15m.  
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aplaudir, vibrar, contemplar etc. Sociabilidades, emotividades e sensibilidades ampliadas 

pelas ofertas de vivências lúdicas, definindo que é o povo quem realmente faz a festa, 

definindo a magnitude do evento. Entendimento confirmado por Lima (2001, p. 59):   

 
Um evento que, na verdade, toma conta da cidade no mês de junho e o campinense, 
sem dúvida, é o grande responsável por toda essa receptividade do evento, afinal é 
ele que diariamente se desloca para os espaços da festa e transforma em prática o 
acontecimento que transforma a cidade em um cartão postal.    

 

O Maior São João do Mundo, como festividade de domínio popular, caracteriza-se 

como atuação coletiva que inverte os comportamentos formais e utilitários do cotidiano, 

conforme o princípio do riso analisado por Bakhtin (1999). O autor observou sobre o fato de 

na Idade Média, especialmente nos períodos de festas carnavalescas, o riso, forma de 

significar o lúdico, ser utilizado pelo povo como forma de resistência às ameaças e medos 

implementados pelos governantes e a Igreja. Ato de ironia, associado a brincadeiras e até 

mesmo blasfêmias aos exigentes dogmas religiosos e suas divindades, ao absolutismo oficial, 

às dificuldades do mundo cotidiano. Bakhtin (1999, p. 11) afirma: “Devemos assinalar 

especialmente o caráter utópico e o valor de concepção do mundo desse riso festivo, dirigido 

contra toda a superioridade.”  

Para o mesmo autor, a natureza complexa do riso carnavalesco, que consideramos como 

inerentes a todas as celebrações festivas populares, inicia-se pela particularidade de ser um 

riso festivo, diferente de uma reação individual provocada por alguma ocorrência hilária 

isolada, um riso coletivo, patrimônio da vontade popular, por todos rirem. Em 

comportamentos de riso geral, universal, aglutinando todas as coisas e pessoas, fazendo com 

que o mundo inteiro pareça cômico, percebido e considerado no seu aspecto jocoso, no seu 

alegre relativismo. Um riso também “ambivalente: alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo 

tempo burlador e sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente. Uma 

qualidade importante do riso na festa popular é que escarnece dos próprios burladores.” 

(BAKHTIN, 1999, p. 10).   

A comunidade campinense vive intensamente o simbolismo do ciclo junino, na moda e 

na decoração de espaços públicos, comércio, bancos, supermercados e residências, assim 

como na gastronomia e temática promocional. Nos bairros surge uma infinidade de arraiais e 

quadrilhas improvisadas, famílias fecham as ruas para acenderem suas fogueiras e se 

divertirem, de modo a evitar a enorme aglomeração do Parque do Povo. Isso não acontece em 

todos os 30 dias de festejos tal qual no perímetro principal das celebrações, mas revela a 

existência de uma marcante cultura junina. Isso vale dizer que o cotidiano urbano e a lógica 
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racional são subvertidos, compondo, um quadro de resistência à “repressão cultural e social” e 

ao “princípio de desempenho”. Como também à égide impositiva da razão teórica e prática, 

obrigando ao homem a canalização de sua energia para o trabalho e a produtividade, 

impedindo-o de viver plenamente na associação de sua vida com a estética e de utilizar “suas 

faculdades ‘superiores’ e ‘inferiores’, sensualidade e intelecto, prazer e razão.” (MARCUSE, 

1995, p. 156 a 173).   

Inácio Trajano da Silva relatou como Maior São João do Mundo sempre fez parte de sua 

vida, inclusive como forma de vivência lúdica alternativa ao seu cotidiano utilitário: “Hoje, eu 

vou tomar umas dozinhas de uísque e vou para o Campestre,5 é tradicional. Vou mais por 

causa do forró. Quando eu era jovem brincava direto. Sempre trabalhei muito, desde criança, 

então sempre mereci também me divertir.” (informação verbal).6 

Os participantes, brincantes, forrozeiros do Maior São João do Mundo, assim como os 

demais indivíduos nas celebrações de grandes festas, conseguem vivenciar os valores 

estéticos condenados pelo racionalismo. Optam pelo princípio de prazer, conforme os 

princípios de Eros percebido por Marcuse na obra de Freud, que transcende a esfera sexual, 

referindo-se a toda forma de satisfação humana, entendido como diretriz voltada para a 

satisfação das necessidades imediatas do indivíduo. A conquista do bem estar de maneira 

irracional independente da previsão ou consideração acerca de seus atos, como se fosse uma 

ausência de repressão dos instintos humanos (MARCUSE, 1995, p. 34).  

A animação, no que tange à participação popular, atrai diferentes públicos de CG, na 

composição dos múltiplos modos de festejar, nos mais diferentes espaços geográficos do 

município. Fator que revela o complexo campo social junino campinense como local eivado 

de transversalidades culturais nos atos de consumo e práticas lúdicas, ao admitir desde as 

simples formas de celebrações familiares, recuperando ou não os tradicionalismos, religiosos 

ou profanos, às multiculturalidades artístico-estéticas do Parque do Povo em níveis crescentes 

de efervescência. Diferentes modos de comemorações, alguns com comedimento e 

simplicidade, outros partindo para a transgressão, com significados políticos, e em diferentes 

graus de diversão, humor, risos, alegria e irreverência.   

Maria Conceição Tavares Bezerra, dona de casa, presente na festa da residência da filha, 

Valdemira Bezerra, bancária, diz que o bom do São João é ficar junto da família. “Não gosto 

do Parque do Povo não. Nunca fui nenhuma vez. É tudo ótimo, mas eu trabalho e chego 

cansada, não tenho coragem de ir. Não tenho coragem de passar a noite ali não. Nem coragem 

                                                 
5 Clube sociorecreativo de CG. 
6 Entrevista com  Inácio Trajano da Silva, no Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2007, às 19h30min. 
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de andar, nem nada” (informação verbal).7 Perguntada se via o Parque do Povo como uma 

bagunça, ela responde: “Bagunça dá em todo canto. As bandas são todas boas.” Revelou 

também que jamais realizou alguma festa para São João: “Nunca fiz fogueira e nunca fiz 

comida de milho. Venho para casa de minha filha.” 

A filha Valdemira Bezerra, diferente da mãe em relação ao espírito junino, reportou que 

todo ano comemora com sua família o Réveillon, Natal e São João, este último, para ela, é “o 

mais especial, porque junta a família. Minha família mora toda em CG, no mesmo bairro, fica 

muito fácil juntar todo mundo”. Festeja conforme as tradições aprendidas com parentes e 

amigos, fazendo fogueira, soltando fogos, bebendo e comendo, especialmente comidas de 

milho: “Pamonha, canjica, milho verde... mas compro feito para não ter o trabalho de fazer”, 

revela Valdemira, além de falar sobre sua paixão pela efervescência da festa no seu principal 

lugar de realização: “Este ano fui só umas quatro vezes ao Parque do Povo, mas sempre vou. 

No Parque do Povo está tudo mudado, tudo muito lindo, tudo diferente”. Perguntada se foi 

por causa de um espetáculo em especial, respondeu: “Calypso, fui ver as bandas novas que 

vieram. Mas dia de São João sempre comemoro assim, aqui em casa, tomando umas, fogueira, 

churrasco, milho verde, amanhecendo o dia. Amanhece o dia e tá tudo bebo aqui.” 

Com base nas colocações de Durkheim (1968, p. 547-548) situamos a dimensão lúdico-

emotiva do Maior São João do Mundo na definição da festa em meio às sociabilidades 

diferenciadas das práticas comuns e repetitivas do cotidiano, com comportamentos de enlevo 

e entrega espiritual, semelhantes a atos religiosos em estado de efervescência, com gritos, 

cantos, músicas e expressões corporais incomum, que teriam características comuns nas 

celebrações sacras. Para garantir olhares benevolentes do clero e poderes constituídos às 

festividades populares. Para Durkheim, a essência da religião é a divisão do mundo em 

fenômenos sagrados ou profanos, fazendo com que  os homens tenham consciência de que há 

alguma coisa, uma força, que supera a sua individualidade, a sociedade anterior a cada um dos 

indivíduos e que sobrevive a eles. Mediante as crenças míticas sobre a transfiguração da 

sociedade, através da adoração do totem ou Deus, adorados pelos homens em sua realidade 

coletiva. 

O pensador também observa o caráter transgressor da festa em relação às regras sociais, 

assim como suas peculiaridades que estimulam a quebra de barreiras entre as pessoas, 

possibilitando maior aproximação humana, o congraçamento festivo.      

 

                                                 
7 Entrevista com Maria Conceição Tavares Bezerra, na residência de sua filha, Bairro Liberdade, em 23 de junho 
de 2007, às 19h 50m. 
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Enfatiza-se freqüentemente que as festas populares conduzem ao excesso, fazem 
perder de vista o limite que separa o lícito do ilícito. Existem igualmente cerimônias 
religiosas que determinam como necessidade violar as regras ordinariamente mais 
respeitadas. Não é, certamente, que não seja possível diferenciar as duas formas de 
atividade pública. O simples divertimento, [...] não tem um objeto sério, enquanto 
que, no seu conjunto, uma cerimônia ritual tem sempre uma finalidade grave. 
(DURKHEIM, 1968, p. 548).  
 

Em formas comedidas ou em diferentes graus de transgressão, o lúdico expresso em 

atos de alegria e entretenimento, que também se potencializam nas festas, particularmente no 

Maior São João do Mundo, é uma rica dimensão caracterizada como lugar de produção de 

discursos e de significados relevantes para formação sociocultural. Condição primordial para 

o desenvolvimento humano e coletivo, conforme o pensar de Bakthin (1998, p. 70), que 

considerou as festas como realizações marcantes do homem em toda sua história, 

caracterizando-as como “categoria primeira e indestrutível da civilização humana”. Por isso, o 

entendimento referente ao lúdico, de que é o envolvimento popular que define a grandeza de 

um festejo, principalmente no porte de megaevento, classificação do São João campinense. 

Compreensão estendida ao reconhecimento das festas como fenômeno dependente das 

emotividades humanas. 

A cultura sócio-participativa, com o envolvimento e a emotividade das pessoas, é mais 

perceptível nos atos lúdicos, seja numa ótica que procura por transgressões ou não. De modo 

que os atos de diversão e entretenimento revelam as características mais explícitas da festa. 

Processos em que o dimensionamento do lúdico apresenta códigos específicos entrelaçados 

com instigantes questões da sociabilidade e do consumo cultural contemporâneo que 

delineiam os simbolismos das festas.  

Maffesoli (1998, p. 23), fala em êxtase para se referir àquilo que Durkheim chamou de 

efervescência, isto é, o “ultrapassamento”, a “transcendência” manifesta por pessoas em atos 

de entusiasmo festivo em participações coletivas, com o efeito de anular as interposições de 

individualização que podem limitar as vivências sociais. Maffesoli também considera haver 

uma “revolta” na festa em distintas “feições”, de acordo com o limite de transgressões 

permitidas, tanto que ele afirma: “Uma cidade, um povo, mesmo um grupo mais ou menos 

restrito de indivíduos, que não logrem exprimir coletivamente sua imoderação, sua demência, 

seu imaginário, desintegra-se rapidamente.” O autor segue a linha de pensamento inaugurada 

por Freud (1974, p. 168) nas suas observações em Totem e Tabu, ao afirmar, por exemplo, 

que “uma festa é um excesso permitido, ou melhor, obrigatório, a ruptura solene de uma 

proibição”.   
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Marcuse (1995) afirma que a estética8 é condenada pelas regras racionais da vida em 

sociedade, possível apenas como adorno, experimentos culturais e passatempos. “Mas viver 

com esses valores é o privilégio dos gênios ou a marca distintiva dos boêmios decadentes.” 

Portanto, para o pensador, a impossibilidade da convivência com a estética é uma forma de 

“repressão cultural”, daí seu esforço para se antepor a tal cerceamento sugerindo a 

possibilidade da presença do “prazer, sensualidade, beleza, verdade, arte e liberdade” no 

cotidiano e no trabalho. (MARCUSE, 1995, p. 156).  

As ideias de Marcuse, a partir dos postulados de Freud e Marx, procuram discutir a 

sociabilidade adaptada às condições impostas pela organização social que imporia um mundo 

racional de trabalho e de tarefas utilitárias. Seria um tipo de sacrifício contrário aos modos 

prazerosos de viver, em nome do aperfeiçoamento da civilização que proporcionou a 

satisfação material derivada das conquistas tecnológicas, porém com supressão da liberdade, 

segundo o pensamento freudiano, ao ver a civilização estruturada pela permanente subjugação 

dos instintos humanos. Marcuse busca sincronia com as afirmações de Freud em relação a 

Marx, para rejeitar a identificação de civilização com repressão, ao destacar possíveis 

aspectos de uma sociedade mais tolerante, num propósito de se evitar abordagens abstratas e 

utópicas, em consideração a dois parâmetros. No primeiro deles, o autor refuta os conceitos de 

mudanças propostas por Marx em virtude do “materialismo histórico dialético”, ou seja, a 

crença de que a própria sociedade com avanços de estágios cronológicos romperia com as 

estruturas repressoras vigentes. 

No segundo parâmetro, Marcuse se baseia em ocorrências da civilização controladora 

que proporcionaria o surgimento de questões relativas à gradual abolição da repressão. Busca 

em Freud os alicerces de seu próprio pensamento, na observação de que nas reflexões 

freudianas o homem substituiria seu “princípio de prazer” pelo “princípio da realidade”, no 

qual os impulsos animais seriam substituídos pela razão, articulada pelas faculdades de 

atenção, memória e discernimento. Entretanto, o aparelho mental racional conservaria livre 

uma das perspectivas do princípio de realidade, a fantasia mantida intocada, mesmo com a 

efetividade das alterações culturais ocorridas na sensibilidade humana, vinculada ao princípio 

de prazer. Portanto, no entendimento freudiano, a civilização não extinguiu a totalidade da 

natureza humana, que continua operante no inconsciente das pessoas, mesmo com a 

mecanização e padronização da vida, o empobrecimento mental ao ser condicionado pela 

técnica e a razão, o humanismo comprometido pelo progresso.  

                                                 
8 Estética aqui no sentido filosófico, como conhecimento sensível, a sensibilidade e emotividade das pessoas no 
sentido de perceber e avaliar alguma coisa conforme suas percepções cognitivas.  
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Marcuse aponta para as formas e motivos do agir da sociedade para coibir os instintos 

humanos, fatores principalmente econômicos. Ao não prover naturalmente o sustento de seus 

membros, a sociedade seleciona apenas parte deles e trata de desviar suas energias das 

atividades sexuais para o trabalho.  

 
Mas quando Freud expõe o âmbito e profundidade dos aspectos repressivos, defende 
as aspirações tabus da humanidade: a reivindicação de um estado em que a liberdade 
e a necessidade coincidam. Seja qual for a liberdade existente no domínio da 
consciência desenvolvida e no mundo que ela criou, não passa de uma liberdade 
derivativa, comprometida, ganha à custa da plena satisfação de necessidades. 
(MARCUSE, 1995, p. 45).  

 

Para viver efusivamente seus dias de enlevo e alegria no Maior São João do Mundo, a 

população de CG trabalha normalmente como qualquer outra sociedade voltada para o modo 

de produção capitalista. Significativa parcela de seus cidadãos tem seus empregos durante 

todo o ano, ao trabalhar em algum setor de organização e preparação do evento que também é 

o principal setor econômico produtivo da cidade em termos de diversidade de atores 

envolvidos, ampliado enormemente durante os dias de realização das celebrações. Visitantes e 

turistas vivenciam a festa com dispêndios financeiros provindos de seu esforço laboral. 

As festas populares, em seu modelo efervescente, proporcionam alegria e diversão em 

diferentes níveis de envolvimento, entretenimento e lazer com as expressões artísticas e 

estéticas, prazeres etílicos e gastronômicos, incentivo aos jogos amorosos etc. Elabora-se, 

assim, uma coleção de signos sedutores com grande atratividade para as pessoas. Com 

significado de promessa de satisfação pessoal nascida a partir da expectativa, da procura do 

prazer alocado na imaginação, desperta, ampliada e incentivada pela produção de sentidos da 

mídia que constrói redes simbólicas para o consumo de festividades. Nesse sentido, a 

motivação para o lúdico seria desperta por dispositivos simbólicos figurativos e visuais, de 

acordo com o que afirma John Urry (2001, p.121):  

 
A significação é cada vez mais figurativa ou visual e, assim, existe um 
relacionamento mais próximo e íntimo entre a representação e a realidade do que 
quando a significação se exerce através das palavras e da música, sem as vantagens 
de um filme de televisão, vídeo, “vídeo pop” etc. Além disso, uma proporção cada 
vez maior dos referentes da significação, a “realidade” é uma representação ou, 
conforme a famosa argumentação de Baudrillard, aquilo que consumimos cada vez 
mais são os signos ou representações.  

 

Neste mundo, então, segundo as ideias de Urry, não haveria bases sólidas ou referências 

sobre ocorrências reais, fenômenos como causas naturais de comportamento sociocultural, 

prevalecendo a superficialidade, num parâmetro de “nova inconsistência da realidade”.  
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Boa parte daquilo que é apreciado não é diretamente a realidade vivenciada, mas 
representações, particularmente através da fotografia. Aquilo que as pessoas 
contemplam são representações ideais da vista em questão e que elas internalizam a 
partir dos cartões postais, dos guias de viagem e, cada vez mais, dos programas de 
televisão (URRY, 2001, p.122).  

 

Desde o pensamento de Durkheim se estabeleceu a ideia de a festa ser lugar de 

congraçamento solidário e coesão social, outra situação, portanto que pode ser comparada 

com as atividades de lazer como estímulo social, enquanto fonte fundamental da atividade de 

mimese e, por conseqüência, do prazer.  

Contudo, também pensamos numa outra concepção analítica sobre o agir das pessoas, 

nas possibilidades de independência comportamental do indivíduo, fora dos 

condicionamentos derivados das projeções simbólicas, indiferente ao agrupamento mimético 

que mascararia sua individualidade. Desse modo, o indivíduo não se deixaria influenciar e 

envolver, não seria amorfo. Perdurariam, assim, segundo definições de Silva (2003), as 

“tecnologias do imaginário”. Segundo o autor: “As tecnologias do imaginário são cinzéis que 

modelam a matéria simbólica nas bacias semânticas de cada um, irrigando trajetos 

antropológicos e adubando as várzeas dissipativas do aluvião individual ou grupal.” (SILVA, 

2003, p. 57).  

A “bacia semântica”, relativa à motivação lúdica, suprida por reposição de mediações 

sociais e projeções simbólicas, estaria mais propensa às fontes da sedução. Segundo a 

compreensão de Maffesoli (1996, p. 27), os fatos corriqueiros do dia a dia, as brincadeiras, a 

culinária, o jogo das aparências, os pequenos momentos festivos, as deambulações diárias, os 

lazeres e conversas informais não devem ser desconsiderados nem vistos como 

acontecimentos frívolos. Mas sim como expressões sociais das emoções coletivas, com 

efetividade para formar uma “centralidade subterrânea”, uma irreprimível vontade de viver, 

que desafia a análise crítica. Nesse mesmo sentido Durand9 (1984 apud SILVA, 2003, p. 11) 

trata de “trajeto antropológico”, procurando explicar o modo de as pessoas experimentarem o 

mundo no cotidiano, ao beber numa “bacia semântica” para formar seu próprio lago de 

significados, seu reservatório que agrega sentimentos, memórias, experiências e visões do 

real. O jeito de estar no mundo, então, processando imagens a partir do vivido que não deixam 

o lago secar.   

Os signos temáticos populares do Maior São João do Mundo, decorrentes de tradições, 

usos, costumes e demais bens culturais expressos na arte e na estética, têm enorme significado 

                                                 
9 DURAND, Gilbert. L’imaginaire. Paris: Hatier, 1994. 
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para as pessoas ao tocar na emotividade relativa às questões de pertencimento, memória e 

identidade. Tal processo de envolvimento sociocultural e pertencimento identitiário é 

explicado por Orlandi (1992, p. 34):    

Não é a cultura da história factual, mas a das lendas, dos mitos, da relação da 
linguagem com os sentidos. Nessa perspectiva, são outros sentidos do histórico, do 
cultural, do social que constroem um imaginário social que nos permite fazer parte 
de um país, de um estado, de uma história e de uma formação social determinada.  

 
Porém, os estudos sobre identidade, emergentes, que até poucos anos nem interessava 

aos estudos humanísticos, mas hoje desperta o interesse de destacados pesquisadores – para 

Bauman (2001, p. 9), o “papo do momento” –, apontam para a compreensão de que a 

identidade do homem contemporâneo se compõe na impossibilidade de fixações em amarras 

substanciais, por isso maleável e passiva de várias influências. Qualquer reconhecimento de 

sua possível unidade, completude e coerência, de acordo com o pensar de Hall (2006, p. 18), 

seria uma impressão fantasiosa, de modo que no mundo atual, mediante as trocas 

comunicacionais e culturais globalizantes, é impossível uma identidade centrada e com base 

restrita ao na sua origem social, no conjunto cultural genealógico de sua própria terra natal. 

Caso do homem campinense e os demais nordestinos, também com identidade social 

fragmentada e desvinculada de valores culturais tradicionais de sua terra que, entretanto, é 

motivada para as questões de pertencimento e aproximação comunitária pela força de 

aglutinação do Maior São João do Mundo.  

A rede imagético-discursiva da celebração, tão presente e reproduzida nos meios 

societários locais em períodos próximos ao evento, é potencializada com a série de 

ocorrências da festa, além de muito ampliada pela mídia. Mostra-se muito eficaz ao convocar 

e reunir as pessoas, na comprovação do fato de as identidades serem produtos de construções 

sociais, nos discursos circulantes do meio comunitário, “produzidas em locais históricos e 

institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas, por 

estratégias e iniciativas específicas.” (HALL, 2000, p.109).  

Juliermes de Sá Bezerra, comerciante, demonstra a efetividade da festa campinense 

como motivação para aproximações com seu grupo social, em práticas relativas ao 

pertencimento identitário: “Nossa expectativa hoje é de brincarmos com a família, comermos 

comidas típicas, conversar, soltar fogos, a coisa bem regional mesmo”, diz Juliermes 

(informação verbal), enquanto festejava na noite de São João de 2007 na casa de parentes, no 

Bairro da Liberdade. Ele nos afirmou gostar de brincar o São João com a família, por ser “o 

lugar em que a gente tem aquele bate-papo, onde a gente se lembra das coisas da infância, 

como era o São João de antigamente com aqueles forrós pé-de-serra. É alegria um pouco 
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nostálgica.”  

A maior parte dos frequentadores do Maior São João do Mundo é composta por 

moradores locais, completada por visitantes de outros municípios da Paraíba e dos estados 

vizinhos. Os turistas vindos de longe, podem ser divididos em dois grupos. O primeiro deles é 

formado por quem não possui vínculo com CG e região, mas vem atraído pelas ofertas de 

consumo da festa, segundo a motivação turística, reconhecida por alguns estudiosos da área, 

numa perspectiva cultural, com interesse pelas viagens que proporciona experiências 

diferentes de seu cotidiano utilitário, especialmente no campo do reconhecimento das 

alteridades do lugar visitado. Neste sentido, Wainberg (2003, p. 45-57), autor que reconhece o 

turismo como comunicação intercultural, assim considera a motivação turística: “A diferença 

que separa o espírito atrai o olhar.” 

No Parque do Povo, um grande grupo de turistas de Salvador e Aracaju mostrava 

grande interesse nos shows das bandas de forró eletrônico famosas, enquanto que outros se 

mostravam atraídos pelo ecletismo do Parque do Povo, caso de Carolina Pereira:  

 
Gostei do São João daqui, porque é diversificado, diferente. Tem várias 
barraquinhas. É tipo São João mesmo. Verdadeiro. Isso anda se perdendo, entendeu? 
Ao longo do tempo nas cidades não tem mais São João. Tipo... o São João com essas 
barraquinhas, essa festa. Tudo bonitinho, arrumado. A gente veio aqui conhecer. 
(informação verbal).10 

 
O segundo grupo de turistas, em número maior, reúne pessoas vindas de outros Estados, 

porém com raízes na terra, em CG, Paraíba, e mesmo em outros estados nordestinos. Isso 

valer dizer que há um tipo de participante especial, em expressiva quantidade, o “homem 

tribal” da festa vindo em busca de revivenciar, ou mesmo conhecer as origens, visitar 

familiares e amigos, no ciclo temporal junino, o mais aberto às sociabilidades. É a busca 

daquele lugar específico, com marcas identitárias, históricas e memoriais, de raízes culturais, 

de modo que a atração de olhares e a aproximação de corpos carregam juntos os espíritos, os 

juninos em particular. Nesse caso a diversão parece encontrar motivação nas questões de 

pertencimento e identidade inerentes à cultura de origem. 

Túlio Fernando da Costa Oliveira, professor universitário da área de fisioterapia, 

campinense, mas por morar fora da cidade há mais de 20 anos, revela que deixa para tirar suas 

férias no mês de junho, de forma a visitar a família, dividida entre João Pessoa e CG, além de 

aproveitar a festa.     

Venho quase todo o ano. Um dos grandes prazeres de estar em CG é que eu sou 
daqui. E todo campinense é por natureza bairrista, ele gosta da sua cidade. Eu não 

                                                 
10 Entrevista com Carolina Pereira, no Parque do Povo, no dia  22 de junho de 2008, às 22h45min.  
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sou um campinense muito típico não, porque eu saí daqui muito novo. Mas eu gosto 
muito daqui, da cidade. (informação verbal).11 
  

Para Bauman (2005, p. 30-31), os estudos sobre identidade devem partir da ideia de que 

nestes tempos contemporâneos, não mais existe o homem entendido pela sociologia clássica, 

conforme sua adequação ao seu grupo social originário. Em conformidade com o princípio do 

cuius régio, eius natio,12 extinta configuração da estrutura social em razão das atuais 

indefinições das questões relativas a pertencimento e da dificuldade de uma formação cultural 

centrada e unitária que impossibilita aos indivíduos uma firme ancoragem social e leva a um 

sentimento de insegurança, levando-os a clamar pela percepção de uma identidade mais 

sólida. 

O grupo social necessita de sentidos circulantes de identificação, experiências reais que 

preencham o imaginário de seus indivíduos de modo a aglutinar suas identidades sociais. O 

conjunto de sentimentos e sensibilidades humanos experimentados nas vivências sociais 

desencadeia o imaginário responsável pelas aspirações, objetivos e valores dos indivíduos, 

configurando as especificidades culturais e identitárias derivadas de consensos e conflitos, 

amores e aversões, preferências artísticas e estéticas, processamentos simbólicos do passado e 

presente na função de projetar o futuro. Trata-se do processo em que as emotividades pessoais 

inspiram os relacionamentos humanos e são influenciadas pelas trocas comunicacionais das 

vivências societárias, pelos mitos e ritos presentes na cultura local, com tantas 

representatividades no Maior São João do Mundo. Pontos de ancoragem, então, para o povo 

campinense, paraibanos e nordestinos com espírito junino latente, como também para os 

filhos da terra que vivem longe, com origem em CG, na Paraíba, ou mesmo de outros estados 

da região, e seus descendentes. Pessoas que vivem longe, mas de alguma forma com vínculos 

ao mundo nordestino. Indivíduos com suas respectivas e diferenciadas formações culturais 

derivadas de seus locais de moradia, porém seduzidos pelo simbolismo da festa campinense, 

que tanto invoca suas raízes, ofertando-se como porto receptivo para suas próprias 

necessidades de ancoragem social.   

Nos participantes da festa, moradores locais ou não, recrudescem os sentimentos de 

pertencimento e identidade, tal qual transparece na fala de Michele dos Santos Gonzaga, 23 

anos, secretária, moradora de Itapecerica da Serra, cidade da Grande São Paulo, jovem 

paulista que veio à Paraíba e CG pela primeira vez, visitar os parentes, motivada também para 

vivenciar Maior São João do Mundo, para ela um “berço cultural que proporciona ver as 

                                                 
11 Entrevista com Túlio Oliveira, no Parque do Povo, no dia 22 de junho de 2008, às 22h. 
12 Situação de apego e pertencimento ao grupo social, geralmente com base na ligação territorial. 
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raízes” (informação verba).13 Sua família é toda paraibana, de Patos, cidade do sertão do 

Estado, distante, no sentido oeste, 160 quilômetros de CG. Michele relatou que conheceu o 

Centro de Artes e Cultura Marinês e o Sítio São João, comentando: “Tudo artesanal, tudo 

lindo, vale a pena. Apesar do noticiário que você acompanha, estar aqui é muito diferente de 

tudo que você vê na televisão. A simplicidade das pessoas encanta.”   

Severina Medeiros, dona de casa, natural de Soledade, município da região do Brejo 

Paraibano, localizado ao norte de CG, distando 80 quilômetros, falou de sua emoção ao 

conhecer o Centro de Artes e Cultura Marinês: “Revitalização” foi a palavra que Severina 

encontrou para definir o novo espaço campinense com o nome de seu ídolo. “Há 30 anos 

vinha por aqui, tinha um parque, muito gente passeando... tudo agora é novidade, vendo esse 

novo pessoal fazer um passeio por onde eu passei 30 anos atrás.” (informação verbal).14   

Na noite de São João, Severina Medeiros como matriarca de uma grande família, ficou 

em sua residência e recebeu seus filhos. Eles comeram canjica, pamonha, milho verde, pé de 

moleque e charque na brasa. No entanto, antes de meia noite estava no Parque do Povo para 

assistir a tradicional queima de quatro toneladas de fogos. “O Museu de Marinês me 

emocionou muito”. Para de falar, sensibilizada, com lágrimas nos olhos, mas continua: 

“Porque é da minha época. Sou fã e telespectadora de Marinês. Quando ela cantava Meu 

Cariri  eu me identificava demais porque também sou caririzeira. Mas ainda temos Elba 

[Ramalho], nossa flor de cacto, a mais bela flor do Cariri.” 

O imaginário nordestino contemporâneo, assim como qualquer outra configuração 

identitária social e regional, é construto pela memória, usos e costumes das vivências 

familiares e sociais, expressões da cultura nordestina emanadas pela música, literatura, 

cinema, telenovelas e outros meios de comunicação. Porém, tal imaginário parece mais 

motivado pelas ofertas lúdicas do Maior São João do Mundo, em virtude de sua cadeia de 

representações, repletas de signos da identidade regional, que atuam como estímulos à 

emotividade das pessoas no que tange às suas questões de pertencimento. Ao estarem 

presentes nas ofertas artísticas e estéticas da festa, em linguagens sedutoras, em especial para 

quem faz parte de tal mundo.  

O campo simbólico articulado pelo evento surge com grande força como elemento de 

formulação identitária, principalmente nas conceituações que apregoam a identidade social 

                                                 
13 Entrevista com Michele dos Santos Gonzaga, no Sítio São João, no dia 22 de junho de 2007, às 16h 20m.   
14 Entrevista com Severina Medeiros, no Centro de Artes e Cultura Marinês. Dia 24 de junho de 2007, às 20h 
15m. 
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como uma construção imagética15 a partir de a enunciação de signos, conforme a 

consideração de França (2002, p. 7): “A construção de uma identidade passa, 

inapelavelmente, pelo terreno das imagens, galeria de retratos e marcas através das quais 

aparecemos na cena social.” A cadeia de representações, com efeito de projeções, 

simbólicas, fazem os indivíduos em seu interior ver e crer, conhecer e reconhecer, ao provocar 

sentimentos de unidade social, de sua identidade, questão, assim, inerente à linguagem, ao 

surgir em múltiplas formas em cada meio social, em representações construídas ao longo de 

discursos de diferentes sujeitos, em acepções consensuais ou antagônicas (HALL, 2000, p. 

108). Concepção que nos leva a identificar o Maior São João do Mundo como um meio 

eficiente para representar e produzir sentidos, agindo na sensibilidade das pessoas, 

estimulando o reconhecimento de sua identidade social junino-nordestina, projetada e 

reconhecida pela intermitência de signos culturais da festa, eficazes para estimular os sentidos 

de pertencimento, de acordo com suas percepções estéticas.  

Caso de Silvana Maria Roberto, 23 anos, estudante, residente em Patos, cidade do 

sertão paraibano localizada a 310 quilômetros de João Pessoa e 190 quilômetros de CG, que 

morou em São Paulo, de onde voltou há oito meses. E naqueles dias de São João trouxe uma 

prima paulista para conhecer o Maior São João do Mundo, ambas muito sensibilizadas com a 

festa. Silvana nos descreveu sua emotividade:  

 
Tenho me divertido muito. Cantando, dançando, pulando, em qualquer lugar a gente 
está dançando. Quando estive no Sítio São João relembrei o passado de meus pais e 
avós. Estou vivendo um pouco disso, da cultura que eu não peguei. A tecnologia 
está avançando muito e eu estou vivendo isso. Relembrar o passado é muito bom 
para mim. É um passado presente porque meus pais são dá roça, então ainda é uma 
coisa que eu vivi um pouco. Ainda presenciei.16 

 

O São João das casas é bastante sólido em CG, mediante o costume de familiares se 

reunirem, ao reconhecer o Maior São João do Mundo como uma motivação a mais, inclusive 

para a presença de parentes e amigos vindos de fora, de modo que muitas residências ficam 

lotadas.  Invadidas por todos aqueles que têm a grande festa junina, mediante suas ofertas 

lúdicas, como motivação. Caso de Marcos Barbosa, servidor público, campinense, mas 

morador da capital paraibana há cinco anos, após voltar do Rio de Janeiro, onde ficou por 12 

anos, sempre presente na festa. “Venho brincar todos os anos, desde que eu morava no Rio de 

                                                 
15 Neste caso, a imagem deve ser considerada na sua sinonímia de representação abstrata, perceptível no plano 
mental, no seu estatuto de produção de sentidos o que redunda em liames com o imaginário, tanto na ótica de 
quem enuncia, como na interpretação de quem recepciona a “imagem”. Imaginário como significação simbólica, 
inscrição iniciante e também final de alguma significação.     
16 Entrevista com Silvana Maria Roberto, no Centro de Artes e Cultura Marinês. Dia 24 de junho de 2007, às 19h 
30m. 
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Janeiro, morei dez anos no Rio. O bom de brincar o São João em CG é porque aqui tem tudo. 

O forró, os fogos. Gastei 100 paus de fogos aí. Tô aqui até umas horas soltando fogos”, relata 

Marcos (informação verbal),17 que passou a preferir festejar na casa dos parentes, após tantos 

anos de presença no Parque do Povo, lugar em que agora comparece de forma esporádica. 

“Agora estou ficando velhinho e estou ficando mais dentro de casa. Este ano ainda não fui. 

Vou levar a mulher que ainda não conhece...” Dirige-se à esposa: “vai hoje fia... pode ir”, e 

afirma: “Quem manda casar com mulher nova. Aí o gás acabou!”   

Na intensa relação, ora dicotômica, ora consensual ou complementar, entre o São João 

das Casas e o do Parque do Povo, que passou a fazer parte do comportamento sociocultural 

das famílias campinenses, há um dado curioso: as visitas ao Parque do Povo até apenas o dia 

de Santo Antonio (13 de junho), deixando, depois dessa data, o principal lugar da festa, para 

visitantes da região e turistas. Na noite de 23 de junho, por exemplo, ápice das 

comemorações, o Parque do Povo recebe o maior número de turistas, e no seu grande palco 

acontece aquela que é considerada a principal atração. É justamente nessa data que a maioria 

das famílias campinenses mais evita o local. Preferem celebrar em suas residências com 

parentes e amigos. As exceções ficam por conta do público jovem que não quer perder o 

grande show da noite e se dirige até o Parque do Povo num horário já avançado, depois das 23 

horas, para participar do apoteótico show.          

Flávio Coutinho, bancário da cidade de Recife, Pernambuco, revela o motivo de vir 

brincar o São João de CG: “A animação do povo daqui da cidade, boa demais. Já faz quatro 

anos seguidos que eu venho aqui no São João. O bom do São João em CG é a Vila Forró 

(casa de espetáculos particular), o Parque do Povo, o forró...” (informação verbal).18 Na noite 

de São João ele brinca em família na casa de parentes. “Depois de uma certa hora a gente vai 

para o Parque do Povo”, revela Flávio.  

 

 

6.2  O  LÚDICO  NUM  MUNDO  DE  TRANSVERSALIDADES 

 

Os atos lúdicos do Maior São João do Mundo se mostram mais evidentes e 

potencializados no Parque do Povo. Lugar em que a diversão atinge ápices de envolvimento 

ao se aproveitar das transversalidades culturais, em virtude da presença de representações do 

mundo antigo junino-nordestino ao lado das expressões contemporâneas da cultura de massa 

                                                 
17 Entrevista com Marcos Barbosa, na residência de seu tio, Zé Pretinho. Bairro da Liberdade, às 22h. 
18 Entrevista com Flávio Coutinho, no Bairro Liberdade, noia 23 de junho de 2007, às 21h40. 
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que chegam a dotar o evento de uma configuração industrializada. A festa, então, em seu mais 

concorrido lugar de realizações, atende a todos os gostos e preferências, soma diferentes 

públicos que totalizam a multidão presente, representativa da magnitude do megaevento, em 

diferentes graus de envolvimento, efervescência, ou mesmo transgressões. 

O formato heterogêneo do Maior São João do Mundo procura contemplar 

representações tradicionais da cultura nordestina, porém em representações urbanas da 

atualidade, numa estratégia para enaltecer as expressões junino-nordestinas em linguagem 

simbólica de cenários, luzes, cores, sons, arte e estética, dispositivos potencializados com 

emprego de tecnologia atualizada, inclusive com suporte da informática, atendendo, enfim, ao 

gosto mais genérico do público.  

Passado e presente representam recortes cronológicos específicos da história da 

civilização de diferentes sociedades humanas, enquanto tradição ou modernidade dizem 

respeito a representações de aspectos socioculturais que se manifestam em diferentes 

momentos da história. Nessa linha de entendimento, não apenas as festas mas também o 

cotidiano se desenrola em ocorrências flutuantes de sua menor ou maior mutabilidade, com 

manifestações culturais originais, incluindo sobremaneira o popular, passíveis de contínuas 

representações simbólicas em constante evolução. Fenômeno que leva (1983, p.43) 

argumentar:      

A especificidade das culturas populares não deriva apenas do fato de que sua 
apropriação daquilo que a sociedade possui seja menor e diferente; deriva também 
do fato de que o povo produz no trabalho e na vida formas específicas de 
representação, reprodução e reelaboração simbólica de suas relações. O povo realiza 
estes processos compartilhando as condições gerais de produção, circulação e 
consumo do sistema em que vive.   

 

Vendo o problema em novos prismas de hibridismos culturais, Canclini (2008) se 

preocupa com as expressões tradicionais dos grupos étnicos, regionais e nacionais envoltas a 

manifestações exteriores. Cuja compreensão leva ao entendimento de não mais ser possível a 

imutabilidade das culturas tradicionais presas ao passado rural, sem considerar as mudanças e 

redefinições inerentes às novas sociedades industriais e urbanas, mas sim o fato de o popular 

conviver com as culturas contemporâneas mais hegemônicas. Em decorrência, os bens 

culturais presos às raízes locais não se renderiam totalmente à homogeneização e ao consumo 

uniforme, mas seriam apropriados pelas iniciativas de consumo turístico, como símbolos na 

forma de patrimônio cultural regional e nacional. 

O público que se sensibiliza com as expressões tradicionais do Parque do Povo aceita a 

linguagem atualizada, deixando aflorar suas emotividades, no reconhecimento de a grande 
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festa ser sua, de seu próprio mundo, com a efetividade de despertar marcas na memória, 

provocar o imaginário, representar signos de sua identidade, estimular a participação lúdica. 

Num consumo sensório proporcionado pela fantasia da estética montada pela eficácia da 

imagem cenográfica e demais produtos que aguçam a visão e demais sentidos humanos 

conforme a estrutura de evento popular com os artifícios de atração possíveis na atualidade.  

 
O Maior São João do Mundo é uma festa com inúmeros atrativos, entre os quais a 
decoração, que tem se revelado um diferencial, tendo em vista os recursos 
utilizados. O brilho é alcançado graças às lâmpadas – serão usadas cerca de 10 mil 
unidades – e ao gás néon, que dão forma a motivos juninos como balões, 
bandeirolas, fogueiras, entre outros. Um misto de originalidade com modernidade, 
que provoca um efeito visual agradável e enchem Campina Grande de um colorido 
especial.19  
 
Instalada na parte superior do Parque do Povo, a super fogueira mede 15 metros de 
altura por 5 metros de diâmetro. A estrutura também é de ferro, mas na parte da 
cenografia foi utilizada madeira revestida de tecido para que ela ficasse mais leve. A 
cenografia dá impressão de imensos troncos dispostos uns sobre os outros, tal e qual 
uma fogueira de verdade. Para completar o cenário, efeitos de iluminação farão o 
trabalho das chamas artificiais e um dispositivo eletrônico comporá o sistema de 
áudio, reproduzindo o som de chamas e o estalar característico de lenha 
queimando.20  

 

A estrutura do Maior São João do Mundo, elaborada com muita tecnologia, traz para a 

representação urbana as tradições juninas de origem rural, de maneira “reiventada” e 

ampliada, com a potencialidade do simbólico, alcança maior vitalidade e reverbera seus 

signos ao se materializar na festa; em definições de transversalidades entre o antigo e o atual, 

a fantasia e o real, na forma de espetáculo da contemporaneidade que, segundo Rubim (2005, 

p. 13), “remete à esfera do sensacional, do surpreendente, do excepcional, do extraordinário. 

Daquilo que se contrapõe e supera o ordinário, o dia-a-dia naturalizado. A instalação no 

âmbito do extraordinário potencializa o caráter público do ato ou do evento espetacular.” 

Num exame da programação das diferentes edições da festa, percebemos no decorrer 

dos anos constantes inovação de suas atrações, procurando fazê-la mais grandiosa e atrativa a 

cada ano. Processo assim sintetizado por Morigi (2001, p. 22) ao comentar as interfaces 

culturais do Maior São João do Mundo:   

Através da narrativa da festa, verifica-se a coexistência de dois personagens e dois 
mundos distintos e diferentes que se juntam: o tradicional e o moderno. Assim, a 
festa no passado é identificada como o São João matuto, enquanto que a festa no 
presente é denominada de São João moderno.  

                                                 
19 TECNOLOGIA no São João das tradições. Jornal da Paraíba. João Pessoa, PB. 21 maio. 1997. Caderno 
Cidades, p. 7.   
20 MAIOR São João do Mundo com muita tecnologia. Diário da Borborema. Campina Grande, PB. 8 jun. 1999. 
Local. 
   



251 
 

 

 No âmbito das mostras tradicionais, de objetos e expressões culturais antigos, 

especialmente do mundo rural nordestino, figurando como representações da cultura popular 

original, produzidas num passado longínquo, nunca é demais lembrar que o processo se 

enquadra na perspectiva de análise que considera o fato de o tradicional passar por etapas de 

reinvenção em diferentes avanços cronológicos, conforme as percepções e adaptações de cada 

período histórico-social.  

As festas juninas brasileiras, já tão comuns desde os tempos de colonização já 

passaram por diferentes mudanças e continuam como objeto de evoluções. Neste sentido, é 

interessante se observar que o próprio Maior São João do Mundo já foi uma inovação nos 

modos de festejar em homenagem aos santos do ciclo junino. Ao transformar práticas comuns 

das localidades nordestinas, festejos comunitários e familiares, hoje já nostálgicos para muitas 

pessoas, mediante a simbologia de bandeirolas, fogueiras, comidas de milho, ambiente rural e 

outros elementos caracterizados pela simplicidade, em um megaevento de alto valor político, 

econômico e econômico. Ponteado por interfaces culturais destes tempos contemporâneos, em 

que as expressões antigas são utilizadas como base temática. Um território de 

transnacionalizações culturais mostradas por novas formas de expressão, com uso de 

tecnologias comunicacionais atualizadas, cujo “alcance e eficácia, são mais bem apreciados 

como parte da recomposição das culturas urbanas, ao lado das migrações e do turismo de 

massa que enfraquecem as fronteira nacionais e redefinem os conceitos de nação, povo e 

identidade.” (CANCLINI, 2008, p. 29-30) 

Nesse sentido, o Maior São João do Mundo, como modelo cultural da sociedade 

campinense, articula processos de culturas híbridas, nos quais não se estabelecem 

compartimentos estanques que separam as manifestações populares das massivas, ou mesmo 

das eruditas; a artesanal da industrial, o tradicionalismo regional recuperado de usos e 

costumes e da literatura, representado cenograficamente com emprego de recursos 

tecnológicos, revela a identidade local influenciada e em trocas com vertentes da globalização.    

 
FIGURA 27   –  FOGUEIRA ARTIFICIAL DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 

EM 2008.  AO LADO,  RÉPLICA DA CATEDRAL 
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A hibridização se refere a “processos socioculturais nos quais estruturas e práticas 

discretas, que existiam de forma separadas, se combinam para formar novas estruturas, 

objetos e práticas” (CANCLINI, 2008, p. XIX), percebida, em alguns casos, quando suas 

expressões se efetivam em estágios atemporais e desterritorializados, separados de sua época 

e lugar de origem e transpostos para outro tempo e espaço.  

No Maior São João do Mundo tradições rurais tradicionais são recuperadas em 

representações cênicas e artísticas, num local urbano e atual, com eficiência para tocar na 

emotividade de pessoas que se identificam com tal simbologia. A exemplo das palavras de 

Socorro Ramalho,21 62 anos, dona de casa que ao mostrar realmente sensibilizada, diante de 

uma cenografia do evento da festa de 2007 reproduzindo parte de uma pequena propriedade 

rural, afirmou: “A alma que lá se perdeu renasceu aqui. É mesmo que está vendo mãe tocando 

sanfona em noite de lua cheia lá no pé da serra, a gente brincando e ela mandando a gente ir 

tomar banho para tirar a poeira e dormir.”   

As questões relativas às culturas híbridas encontram maior profundidade interpretativa 

na obra de Canclini (2008), na qual o autor se ocupa em apontar e analisar os convívios 

sociais da América Latina, caracterizados pelas contradições e contrastes de seu universo 

cultural, cuja complexa articulação entre aspectos tradicionais e contemporâneos resulta em 

expressões culturais plurais e disformes. Um processo que, para o autor, torna-se possível 

devido à grande diversidade das lógicas de sociabilidade e desenvolvimento presentes nas 

sociedades latino-americanas, as quais ainda se alteram mediante a o aumento do interesse do 

mercado por novas modalidades de organização da cultura.   

As mostras de expressões culturais tradicionais, mesmo no formato industrializado, 

representam objetos que se diluem no tempo, oportunidades para se revivenciar coisas do 

passado, ou mesmo conhecê-las, no caso de quem nunca as viu, o público jovem e os turistas, 

por exemplo. 

Por outro lado, o Maior São João do Mundo, segundo seu formato de evento 

contemporâneo, segue os modelos globalizantes de difusão cultural, ao dispor seus territórios 

como campo de transversalidades culturais. Com destaque para o Parque do Povo, lugar em 

que as misturas artístico-estéticas se efetivam em máximos patamares, onde a cultura popular 

de raiz reparte espaços e compete com as enunciações da indústria cultural, mas mantendo 

suas diferenciações, suas singularidades, características fundamentais para que atraia 

                                                 
21 No tópico 2.2.1 já referenciamos a senhora Socorro Ramalho. Pessoa de nosso estreito relacionamento, tanto 
que durante nossas pesquisas na edição do Maior São João do Mundo de 2007 ficamos alguns dias hospedados 
em sua residência. Portanto, seu depoimento já teve significado especial por se tratar de pessoa querida, 
ampliado pelo seu falecimento, quatro meses após nossa agradável convivência.   
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diferentes públicos. Segundo as regras dos parâmetros globais, tão determinantes para as 

configurações da oferta e consumo dos produtos culturais da atualidade, de acordo com o 

quadro definido por Santos (2005, p. 143):    

 
A globalização agrava a heterogeneidade, dando-lhe mesmo um caráter ainda mais 
estrutural. Uma das conseqüências de tal evolução é a nova significação da cultura 
popular, tornada capaz de rivalizar com a cultura de massas. Outra é a produção das 
condições necessárias à reemergência das próprias massas, apontando para o 
surgimento de um novo período histórico, a que chamamos de período demográfico 
ou popular.  
 
 

O mundo do Parque do Povo é ponteado por interfaces culturais baseadas na sintaxe da 

estética diversificada. As montagens cenográficas representam temas da cultura nordestina, 

com réplicas de construções antigas e casa rural com sua mobília e apetrechos típicos, e 

dividem o espaço com estandes sofisticados de empresas patrocinadoras, algumas delas 

representantes da cultura do consumo contemporâneo, como a Sony, Nestlé, Bom Bril, 

Natura, Serenata do Amor, entre outras. 

Muitas empresas têm seus estandes prontos, que são montados em distintos eventos, 

como exposições e congressos sem nenhuma identificação com uma festa popular, projetados 

com cenografia e decoração especial alusivas às suas marcas, iluminação apropriada, 

mobiliários e acessórios modernos. Empregam recepcionistas escolhidas entre modelos, cujos 

trajes estão mais para recepções a rigor do que uma celebração junina ou qualquer outra de 

cunho popular.   

  
 FIGURA 28   –  PROMOTORAS DO STAND  DA NATURA 

 

São João é uma festa de origem rural presente na genealogia do interior nordestino, por 

representar a mudança de estação climática e o do ciclo da fartura devida à colheita do milho 

e do feijão, além de marcar a crença no santo que simboliza a purificação e regeneração da 

vegetação e das estações. Como também o amor e o erotismo, além de amante da festa e de 
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suas práticas lúdicas que inclui os prazeres gastronômicos. Comer e beber nos festejos juninos 

corresponde às tradições decorrentes da associação dos aspectos mítico-religiosos, com a 

economia rural e vivências lúdicas. Fazem parte dos valores culturais identitários nordestinos 

que definem importantes aspectos das suas relações sociais.  

Segundo Maffesoli (1998), as sociabilidades se efetivam pelos espaços de reuniões, 

lugares de conversas amenas, da “convivialidade”, a exemplo de bares, cafés, restaurantes, e 

outras “regiões abertas”, locais que proporcionam contatos com diferentes tipos de pessoas, à 

“alteridade em geral”. O pensador também vê tais aspectos das vivências societárias, que 

incluem as ofertas, as divisões solidárias de alimentos e bebidas conforme os preceitos 

religiosos cristãos, conforme os festejos do ciclo junino. 

 
Partimos da idéia de sacralidade das relações sociais. Essa se exprime, 
principalmente, na circulação da palavra que, em geral, acompanha a circulação do 
alimento e da bebida. Não esqueçamos de que a eucaristia cristã... A comensalidade, 
em suas diversas formas, torna visível essa ligação complexa. (MAFFESOLI, 1998, 
pág. 37-38). 

  

O autor ainda observa que a refeição representa um sacramento “aquilo que torna 

visível uma graça invisível”, de acordo com os ensinamentos da teologia cristã, com 

simbologia icônica para facilitar as aproximações sociais e políticas. Sugerida pela eucaristia 

católica, é utilizada nos banquetes políticos, e nas pequenas “comedorias” entre amigos, 

formam uma extensa lista de procedimentos de convívio social que proporcionam acordos e 

alianças, atenuam as oposições, recrudescem as amizades existentes e restauram as abaladas. 

Para Maffesoli (1998, p. 122), “a refeição é a metáfora dos laços que se criam no interior dos 

pequenos cenáculos, durante os períodos de efervescência.”  

Comer e beber, além de atos de prazer e alegria, ainda é símbolo da solidariedade com 

base na identidade cristã, tão presente nas comemorações festivas, que no Maior São João do 

Mundo se mostra mais evidente no São João das Casas.  

Por outro lado, a enorme oferta e consumo de alimentos e bebidas em diferentes lugares 

de realização do evento apontam para a gastronomia como vetor econômico e exemplo das 

interfaces culturais da festa, mais pronunciadamente no Parque do Povo, mediante a 

versatilidade da babel gastronômica ali presente.  

Alguns restaurantes montados em pavilhões especiais também com mobília e decoração 

luxuosas destoam da tradicional simplicidade junino-nordestina, mesmo servindo opções da 

gastronomia regional. Mas não faltam os italianos especializados em pizzas e massas, assim 

como as churrascarias e pratos da culinária internacional. Barracas de comidas e bebidas, em 
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grande quantidade, garantem a exagerada oferta gastronômica com todas as iguarias da 

cozinha nordestina, primando pela oferta de milho assado ou cozido e seus quitutes: bolo, 

pamonha, canjica etc., a fartura de carne de bode e diversidade de caldinhos. Há, ainda, 

cardápios mais globalizados e comuns, incluindo hambúrgueres, crepes e pastéis. Nas últimas 

edições do evento o japonês sushi, também ocupou espaços, assim como alguns pratos da 

cozinha chinesa. Ambulantes se diferenciam entre os vendedores de milho verde assado ou 

cozido, churrasquinhos, amendoim, roletes de cana e outros produtos regionais, e os que 

negociam sorvetes, espetinhos de camarão, doces e chocolates, salgadinhos e petiscos de 

diferentes procedências, não faltando baianas de acarajé. Além da grande e variada oferta 

etílica que nunca falta nas festividades populares. 

 

   
FIGURA 29   -  O  MILHO E O ACARAJÉ COMERCIALIZADOS LADO A LADO NO PARQUE DO POVO 

  

O ecletismo gastronômico, em que as ofertas correspondem às demandas, corresponde 

ao princípio de consumo de interfaces culturais do Parque do Povo, conforme o perfil do 

público tão receptivo aos produtos culturais industrializados presentes no evento, conforme o 

gosto popular contemporâneo. O público junino de CG, seja no consumo do popular ou do 

massivo, cada um deles nos seus respectivos espaços cenográficos, vivencia vários tipos de 

práticas lúdicas. Na interação com representações cênicas e atrações artísticas com temática 

da cultura nordestina, história, tradições, usos e costumes, representações do cotidiano e do 

modo de vida tradicional, demonstram que a força da ludicidade presente corresponde às 

propostas das enunciações da cultura popular regional. Num estágio em que o envolvimento e 

a diversão se situam nos processos emotivos derivados do imaginário de pertencimento e 

identidade, tão instigado pelas ambientações fictícias, ilusórias, porém eficazes para conseguir 

a interação popular. 

A categoria da ilusão se mostra pertinente para a compreensão do envolvimento que 

incorre nos atos lúdicos. A partir da etimologia do termo, derivado do verbo latino illudo, no 
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sentido literal de divertir, recrear, além de burlar e enganar os sentidos. O ludo latino foi 

empregado como raiz de uma família de palavras, entre elas, lúdico (brincadeira, 

divertimento, jogo de entretenimento), além de alusão, interlúdio, prelúdio, sendo que na 

língua portuguesa iludir se tornou palavra recorrente no sentido de enganar ou da fantasia de 

obter algo desejável. 

A preparação para uma festa é um prelúdio para abrir o espírito das pessoas aos 

momentos alegres, a sensibilidade aflorada para enlevos de prazer. Depois a chegada no lugar 

da comemoração é um estímulo, uma complementação ao sensorial lúdico. Especialmente no 

Parque do Povo, com diferentes tipos de efervescências, distribuídos nos ecléticos espaços do 

lugar, quase todos com sons altos e intermitentes que induzem à empolgação, jogos de luzes 

nos palcos, especialmente no Arraial Hilton Motta que impressiona pela grandeza e 

parafernália eletrônica, placas e balões publicitários luminosos, decorações dos stands, bares e 

restaurantes. Além da atratividade estética das pessoas, os shows pirotécnicos, o convite ao 

agito por músicas e danças ininterruptas, entre outras ocorrências que instigam o sensorial. 

Realmente ilusões, afinal é tudo encenação no local que reconhecemos como um palco 

imagético-teatral, que, contudo, impressiona pela competência operacional em proporcionar o 

envolvente clima festivo, a atmosfera lúdica que contagia e seduz.  

 
FIGURA 30   –  EXPLOSÃO DE BRILHO COM PIROTECNIA NO PARQUE DO POVO 

 

No Parque do Povo as montagens cenográficas de casas de fazenda mostram 

virtualmente, em performances teatrais, o modo de vida rural doméstico, a casa e os móveis 

rústicos, utensílios domésticos típicos e tradicionais, o fogão à lenha. O pilão fica à disposição 

dos visitantes para fazer sua própria paçoca, assim como a casa de farinha funcionando a 

pleno vapor com mãos ágeis e calejadas, desde a ralação da mandioca até a torração final, 

oferecendo o produto puro e original. Os mangais, pendurados, junto às selas dos cavalos e 
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demais apetrechos imprescindíveis para lidar com o gado também estão ali, assim como os 

próprios vaqueiros, com sua indumentária típica: gibão (casaco) e calças de couro, botas com 

esporas brilhando e chapéu de cangaceiro, contando suas aventuras. A caatinga, o curral de 

gado e a capela também têm suas representações, assim como a Vila Nova da Rainha, o 

pequeno povoado que deu origem à Campina Grande tem sua réplica, com a igrejinha e os 

casebres que lembram as construções antigas da cidade. Tais cenografias, pela sua relevância 

memorial, induzem o emotivo dos visitantes e a natural interatividade que é reforçada por 

jogos e brincadeiras típicos, entre eles, a corrida de jegue, o quebra-panelas e o pau de sebo.    

Se o enlevo do público, relativo às ofertas lúdicas já descritas, é impressionante, o que 

dizer dessa cultura festivo-participativa em relação às manifestações que lideram o ranking da 

interatividade do público, o forró e as quadrilhas juninas?   

 
 
6.3  QUADRILHAS  JUNINAS:  DIVERSÃO  E  DISPUTA 
 

As quadrilhas juninas de CG são reconhecidas como instituições representativas do 

Maior São João do Mundo. Dividem-se em dois tipos: as tradicionais, também chamadas de 

matutas ou caipiras, e as estilizadas. Ambas, organizadas em agremiações, são motivadas pela 

competitividade nos festivais realizados no transcorrer de cada ano e em diferentes 

localidades, havendo grupos que participam em concursos regionais e nacionais. Contudo, 

para os quadrilheiros campinenses, a disputa mais acirrada é realizada dentro da programação 

da festa campinense. A rivalidade é alimentada ao longo dos anos entre as agremiações e seus 

respectivos bairros, que leva os componentes a se esmerar no seu planejamento, organização, 

ensaios e apresentação.             

As quadrilhas tradicionais, como a própria denominação indica, seguem os parâmetros 

da configuração antiga, com personagens da vida rural, os matutos, com os homens vestindo 

calças e camisas remendadas, camisas quadriculadas ou listradas, chapéu de palha, barbas 

pintadas e dentes tingidos de preto para simular que não existem. Enquanto que as mulheres 

usam os vestidos de chita, cabelos presos no estilo Maria Chiquinha e maquiagem 

característica, saturada e com pintas. Suas danças são acompanhadas pelas músicas de um trio 

pé-de-serra e sob o comando de um marcador , cujo roteiro utiliza os conhecidos termos 

adaptados do francês, a exemplo de alavantú (avançar) e anarriê (recuar).        

As quadrilhas se apresentam em diferentes pontos da cidade: Rodoviária, Praça da 

Bandeira, feira livre, aeroporto, shopping etc. Todavia, o palco especial, o lugar de honra para 
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as apresentações, com grande número de espectadores, é o Parque do Povo,22 onde se 

realizam dois tipos de concursos, o das quadrilhas tradicionais e o das estilizadas.  

 

    
FIGURA 31  – O  BRILHO DA QUADRILHA ESTILIZADA E A SIMPLICIDADES DA QUADRILHA MATUTA 

  

Mais que as tracionais, as quadrilhas estilizadas são estruturadas com precípuo objetivo 

de competir, organizando-se, então, com maiores cuidados com o tema, figurinos, adereços, 

música, entrada, saída, casamento, evolução, harmonia, coreografia, animação, marcador, a 

série de detalhes, enfim, que recebe nota. Em alguns concursos há premiações especiais para 

alguns quesitos, a exemplo do casamento, marcador, rainha, noivo, noiva e tema. 

As agremiações das quadrilhas estilizadas fazem de tudo para incrementar suas 

performances. Procuram ser criativas em todos os quesitos, utilizando figurinos luxuosos com 

tecidos de alto padrão. Para as mulheres, maquiagens especiais, vestidos ou saias volumosas, 

rodeadas de fitas de cetim, cintas-ligas de renda, grandes arranjos florais ou apliques nos 

cabelos, que ainda podem receber penteados especiais, além de sapatos de salto alto. Para os 

homens, camisas lisas com colarinho, ou com estampas coloridas combinadas ao figurino de 

seus pares, assim como as calças, chapéus e sapatos. Muitos desses grupos também 

distribuem suvenires entre os espectadores e jurados. 

Diferentemente das quadrilhas tradicionais, as quadrilhas estilizadas utilizam a base 

musical das bandas de forró. Em muitas apresentações, além do trio (sanfona, zabumba e 

triângulo), instrumentos como o saxofone, guitarra, flauta, clarinete, além de vocal composto 

por até três cantores. As músicas utilizadas, seja de composição própria ou utilizando canções 

conhecidas do cancioneiro nordestino, sempre possui arranjo de ritmo rápido, compatível com 

as frenéticas coreografias que mesclam os mais variados ritmos, do axé ao frevo, do xote ao 

                                                 
22 Em 2007 o principal local destinado às apresentações foi a Pirâmide, onde também aconteceram as mostras 
competitivas e o Festival de Quadrilhas do Nordeste promovido pela Rede Globo Nordeste. 
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baião. As agremiações com mais recursos financeiros contratam um trio ou banda de forró 

para acompanhá-las, com exclusividade, durante as apresentações e alguns ensaios. As 

músicas Frevo mulher e Olha para o céu são dançadas, quase que obrigatoriamente, pelas 

quadrilhas.  

As entradas das quadrilhas apresentam breves esquetes teatrais inerentes ao temas da 

apresentação, com montagem de cenários portáteis, falas entre personagens, bonecos, peças 

decorativas, explosão de fogos e até telões exibindo vídeos ou imagens fotográficas.  

        

  
FIGURA 32  -  CENAS DA ENTRADA DA QUADRILHA M ISTURA GOSTOSA  

 

Nos concursos, mesmo das quadrilhas estilizadas, impõem-se critérios para preservar 

algumas tradições. Tais como a obrigatoriedade de “quadrilheiros” acompanhados de seus 

respectivos pares. Não é permitido, portanto, dançarinos desacompanhados, com exceção para 

o padre. Há exigência dos noivos, lampião, rainha, da cerimônia do casamento, da dança de 

xaxado. Também há limites para o número mínimo e máximo de componentes, e a presença 

obrigatória de músicos e cantores ao vivo.  

A sofisticação e mudanças dos grupos estilizados, mesmo obedecendo às regras das 

competições, têm provocado algumas críticas de olhos mais conservadores, que não 

concordam com suas modernas configurações, já que elas prejudicariam o caráter original e 

tradicionalista das quadrilhas juninas. Por outro lado, são apreciadas como espetáculos 
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sedutores. Trigueiro (2006), pesquisador da cultura popular, assim vislumbra as quadrilhas 

estilizadas campinenses:     

 
Não posso agora afirmar que são ou não quadrilhas juninas as danças com enredos 
cômicos, dramáticos e críticos que se apresentaram na Pirâmide do Parque do Povo, 
mas são espetáculos organizados que nos chamaram atenção não só pela beleza, mas 
sobretudo, pela sua origem na periferia da cidade. Melhor dizendo organizado por 
jovens que vivem próximos as experiências dos excluídos, dos mais marginalizados 
pela sociedade. Vejo nas “quadrilhas estilizadas”, ou mesmo nessas manifestações 
culturais o início de um novo gênero misto de dança e folguedo, tradicional e 
moderno, com grande potencial de comunicação desses jovens com o mundo de 
fora.23   

 

Cada quadrilha, assim como acontece em toda competição, conta com torcida 

organizada, composta por familiares, amigos e demais membros da comunidade a que 

pertence. A apresentação do grupo na Pirâmide do Parque do Povo é noite de gala para os 

dançarinos, produtores, músicos, cantores e torcida, o que provoca grandes deslocamentos dos 

bairros.  

Ao público cabe apreciar os espetáculos quadrilheiros, aplaudindo, vibrando e 

interagindo entusiasticamente, contribuindo para a empolgação e determinação dos 

dançarinos. Ambos os tipos de quadrilhas atraem grande platéia. Porém, os grupos estilizados 

chamam mais a atenção dos espectadores, pela linguagem contemporânea das apresentações, 

com sons, cores e coreografias criativos, um modelo mais efervescente e empolgante, melhor 

adaptado ao modelo de megaevento proposto pelo Maior São João do Mundo.    

 

 
FIGURA 33   -  FAMILIARES E AMIGOS NA TORCIDA 

 
  

                                                 
23 TRIGUEIRO, Osvaldo. A Transformação das quadrilhas juninas e a Folkcomunicação. Rede Folkcom. 
Disponível em: <http://www.redefolkcom.org>. Acesso em: 13 set. 2008.   
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Além disso, as quadrilhas campinenses são reconhecidas pelo seu valor sociocultural. 

Formam instituições que desempenham uma função reconhecida nas comunidades, ao 

aglutinar jovens das classes sociais menos favorecidas. Desenvolvendo-lhes o espírito 

participativo, colocando-os em contato com a música, a dança, o teatro, a cultura, incluindo-

os socialmente, com o propósito de afastá-los de situações de riscos.    

 Em 31 de maio de 2007, dia anterior à data da abertura dos festejos, acompanhamos o 

concurso para a escolha da corte junina, composta por rainha e casal junino, realizado no 

Centro de Artes e Cultura Marinês, a primeira competição entre as quadrilhas naquela edição 

do Maior São João do Mundo, em virtude de os candidatos pertencerem a agremiações 

quadrilheiras.  

A tarefa da corte junina é acompanhar o prefeito aos eventos oficiais do Maior São João 

do Mundo, fazer a corte, divulgar o evento em entrevistas na mídia, comparecer a coquetéis, 

jantares, recepcionar convidados ilustres e turistas. 

Rafaela Morgana Ferreira dos Santos e Raí José de Souza Lopes, concorrentes ao posto 

de casal junino 2007, e de Carina dos Santos, candidata a rainha, compuseram o trio que 

representou a quadrilha Tradição da Serra. “É meu segundo ano como quadrilheira. Mas 

sempre adorei quadrilha, é com maior amor que vou dançar. Hoje espero que todas arrasem, 

mas como é um concurso, espero ganhar, com fé em Deus”, declarou Rafaela (informação 

verbal).24 A jovem fala em dançar porque sua apresentação, junto ao par, é uma mistura de 

desfile em passarela com uma coreografia típica de quadrilha, enquanto que a rainha 

realmente desfila, tal como acontece em concursos de beleza. A candidata explica que para 

vencer a competição é necessário demonstrar muita simpatia e desenvoltura. A acentuada 

rivalidade entre as quadrilhas, mais pronunciada nos momentos da apresentação competitiva 

no Parque do Povo, antecipa-se nos concursos do casal junino e rainha. Ganhar um dos títulos 

é a consagração para a comunidade quadrilheira e, em especial, para a família. Cada 

agremiação manda o seu melhor casal. “Só penso em fazer o certo, o que a gente ensaiou e 

planejou em todo o decorrer da preparação”, acrescenta Rafaela. 

A coordenadora do Concurso da Corte Junina, Diana Uchoa, explica que a cultura 

quadrilheira em relação ao Maior São João do Mundo é impressionante, em virtude do grande 

número de grupos que se inscrevem para participar dos concursos oficiais do evento. “Fica até 

difícil organizar. Este ano se inscreveram mais de 300 quadrilhas, a seleção é muito 

complicada, já que há vagas para somente 14 delas em cada grupo. Temos ainda 26 

                                                 
24 Entrevista com Rafaela Morgana Matos, no Centro de Artes e Cultura Marinês, no dia 31 de maio de 2007, às 
19h. 
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candidatas a rainha e 16 casais para a corte junina”  (informação verbal).25 O corpo de jurados 

foi formado por produtores culturais, artistas e professores de áreas do ensino das artes. “Um 

grupo de pessoas que entendem do assunto, para que tenhamos uma corte bem convincente”, 

informou a coordenadora  

A Quadrilha Juventude Junina concorreu a casal junino com José Roberto Barros, e 

Aline Cristina Silveira. “Que vença o melhor eu vou dar tudo de mim”, afirmou José Roberto 

(informação verbal).26 Uma das candidatas à rainha, Raísa Mendes, 19 anos, da quadrilha 

Balanço do Amor, relatou que dança no grupo há quatro anos. Com relação ao concurso que 

ora participa, diz acreditar que o figurino é o ponto forte para vencer. Por isso, sua agremiação 

investiu R$ 300,00 na confecção de sua roupa. “Ânimo e alegrar a quadrilha é a maior 

atribuição da rainha”, revelou Raísa (informação verbal). 27  

Tiago Pereira da Silva, organizador da quadrilha Juventude Junina, ao acompanhar o 

concurso e torcer para seus candidatos diz que os preparou segundo o tema enredo de sua 

agremiação, denominada, Resgate da cultura junina, para aquele ano de 2007,:   

 
Isso só faz enriquecer mais e levantar o nome de nossa cidade e de nossa cultura. A 
gente aprende cada vez mais com esses temas que são abordados. Para ganhar tem 
que ter um pouco de cada coisa simpatia, expressão corporal e facial, figurino, o 
conjunto faz com que a gente chegue no resultado que quer.28 
 

 
Há quadrilhas juninas tradicionais e estilizadas, espalhadas por diferentes localidades de 

quase todo o país, mas é o Nordeste que mantém o status de dominar o setor, em virtude do 

potencial quantitativo e qualificativo de suas agremiações. Logo, uma acentuada 

competitividade entre os grupos regionais, cabendo a CG o privilégio de ocupar posições de 

liderança, por manter as melhores quadrilhas da região, do Brasil, do Mundo, que ocupam 

lugar de honra no imaginário dos seus apreciadores, conforme o depoimento de um 

quadrilheiro maranhense:  

 
Sou dançarino de quadrilha, e admiro muito as quadrilhas de Campina Grande. O 
nome da quadrilha que eu danço é Rosa Vermelha de Governador Nunes Freire do 
Maranhão. Ela é considerada uma das melhores quadrilhas do Estado. Mas é claro, 
não se compara com as de Campina Grande. O meu sonho é de um dia dançar em 
uma das quadrilhas de Campina Grande. Por favor, entrem em contato comigo pelo 

                                                 
25 Entrevista com Diana Uchoa, no Centro de Artes e Cultura Marinês, no dia 31 de maio de 2007, às 18h 05m. 
26 Entrevista com José Roberto Barros, no Centro de Artes e Cultura Marinês, no dia 31 de maio de 2007, às 18h 
10m. 
27 Entrevista com Raísa Mendes, no Centro de Artes e Cultura Marinês, no dia 31 de maio de 2007, às 18h 15m. 
28 Entrevista com Tiago Pereira da Silva, no Centro de Artes e Cultura Marinês, no dia 31 de maio de 2007, às 
18h 20m.  
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meu MSN. Por favor. O endereço é wtilleno@hotmail.com. Por favor realizem o 
meu sonho tá certo?29 
 

 

O invejável posicionamento das quadrilhas estilizadas de CG se deve, além de sua real 

qualidade, às suas associações com o Maior São João do Mundo, por fazerem parte, em 

destaque, do conjunto dos espetáculos do evento. Entretanto, há uma interessante troca no 

processo, no qual os grupos quadrilheiros, ao obter o reconhecimento nacional, pela sua 

qualidade, acabam contribuindo para a projeção simbólica da magnitude da festa. 

Mistura Gostosa, a quadrilha campeã do Maior São João do Mundo de 2008, 

confirmaria seu potencial ao alcançar o título nacional, em disputa realizada em setembro do 

mesmo ano, em Brasília. Tais conquistas levariam o grupo a ser convidado a participar de um 

VT institucional para o Banco Bradesco, gravado em São Paulo, nos primeiros dias de 

fevereiro de 2009. O tema da peça publicitária era o patrocínio do Bradesco, aos importantes 

festejos populares do país, como forma de atender à diversidade da cultura popular brasileira. 

O roteiro apresenta personagens da Oktoberfest de Blumenau; do carnaval carioca, 

representado por passistas da escola de samba Beija-flor; do Boi de Parintins e do Maior São 

João do Mundo. 

   

 
6.4  FORRÓ:  DO  PÉ-DE-SERRA  AO  ELETRÔNICO 

 

“O mais divertido no São João de CG é o Parque do Povo. O forró mulher !”. 

Declaração emblemática de Valdemira Bezerra (informação verbal)30 para avaliarmos a 

importância e o magnetismo que o forró exerce sobre o mundo festivo junino da sociedade 

campinense. Sabendo disso muitas das barracas de comidas e bebidas do Parque do Povo 

aumentam sua atratividade com áreas suficientes para abrigar pistas de danças para o 

concorrido forró pé-de-serra ao som da zabumba, do triângulo e da sanfona com tocadores ao 

vivo.  

As ilhas de forró, espaços construídos na concepção de arraiais sertanejos, também 

exercem grande poder de atração. E na Pirâmide, nas principais noites da festa, há um 

                                                 
29 TILLENO, Wesllen. Comentário presente na matéria: Quadrilhas estilizadas animam São João de Campina 
Grande. Site Brasil de Fato. 20 de junho de 2008. Disponível em:<http://www.brasildefato.com.br>. Acesso 
em: 28 jun. 2008, à 15h. 
30 Entrevista com Valdemira Bezerra, na residência de sua filha, bairro da Liberdade, em 23 de junho de 2007, às 
20h 15m.   
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espetáculo original oferecido por uma multidão “forrozando”, em especial o entusiasmo de 

dançarinos dispostos a dançar por horas sem parar. 

A dança ainda é exacerbada em frente ao palco do Arraial Hilton Motta pela multidão 

de espectadores que assiste as performances artístico-musicais sem ficarem paradas, dançando 

soltas ou em pares. Nesse imenso baile ao ar livre, é impressionante o número de casais, 

colegas que saem do trabalho ou escola direto para o Parque do Povo, famílias inteiras, 

forrozando. O ritmo do Nordeste toma corpo e se encarna como o principal ícone da 

celebração junina. 

O império do forró31 também pode ser registrado no concorrido Trem do Forró, onde a 

principal atividade é dançar nos vagões enquanto o trem faz os percursos. Antonio Carlos 

Ribeiro, advogado, veio do Rio de Janeiro com a esposa, como turista típico, sem sequer ter 

parentes e amigos na Paraíba. “Estamos hospedados em João Pessoa e era um sonho nosso, 

principalmente meu, em conhecer este carnaval. Pesquisei na internet e vi que Campina 

Grande e Caruaru são as duas maiores festas do Nordeste. O pessoal é muito animado, muito 

hospitaleiro.”32  

 
FIGURA 34   –  O  FORRÓ NA P IRÂMIDE 

 

O forró pé-de-serra surge como principal atrativo do evento, no reforço da ideia de 

preservação e reprodução dos tradicionalismos, especialmente no campo musical. Para 

Juliermes Bezerra é o forró que “Tem trazido muita gente. Tenho visto o Parque do Povo, 

onde várias pessoas de vários estados vêm para conhecer o forró pé-de-serra, o forró bem 
                                                 
31 Empregamos esta forte adjetivação para denotar a importância do ritmo e suas danças para os participantes do 
evento. Como pode ser observado, desde o início deste capítulo, na maior parte das falas das pessoas 
entrevistadas o forró é citado como o principal atrativo dos festejos, certamente o ato lúdico mais praticado e 
efervescente dos 30 dias do Maior São João do Mundo.    
32 Entrevista com Antonio Carlos Ribeiro, no distrito de Galante, no dia 13 de junho de 2008, às 12h45min. 
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regional, aquele que a gente conhecia antigamente e hoje tem se perdido um pouco. E aqui a 

gente tem mantido certa tradição.” Inácio Trajano, por sua vez, comenta de forma categórica: 

“O bom do São João em Campina Grande é o forró que é o melhor da Paraíba, do Nordeste, 

do Mundo.” 

O forró é a atividade lúdica mais concorrida do Maior São João do Mundo, com 

pronunciada atratividade sobre os participantes, reconhecido em processos históricos e 

culturais do nordestino. Na Zona da Mata era a dança dos folguedos dos trabalhadores das 

propriedades rurais e usinas, envolvidos no plantio e corte da cana e na fabricação do açúcar, 

principalmente nas celebrações de São João. Mais cultuado nas áreas sertanejas, em 

comemorações familiares e comunitárias motivadas pela fartura decorrente das boas colheitas, 

onde predomina o forró pé-de-serra.   

Por outro lado, o forró pode ser percebido pelo seu caráter transgressor, como dança 

criativa que possibilita passos insinuantes, requebros e “conchambranças”.33 Segundo Câmara 

(2008),34 o forró, mediante sua popularidade, espalhou-se “tanto pelas cidades do interior, 

quanto nas zonas do baixo meretrício, também no litoral, em arraiais improvisados, com os 

foles ou mesmo sanfonas, o zabumba e o triângulo, fazendo o nordestino vadiar no bate-coxa 

até o dia clarear.” O pesquisador também aponta o forró como manifestação transgressora 

para os padrões da estratificação social:   

 
Como o frevo, “folia animada, improvisada e frenética, derivado do frevar” (IN 
AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA), nascido em meio à irreverência, à 
ousadia, à necessidade de afirmação popular de suas manifestações folclóricas, 
religiosas e musicais, ou do desejo de pura diversão das camadas mais humildes, 
enfrentando inclusive rígidos preconceitos e proibições policiais, todos eles oriundos 
da classe dominante, parece também, se originou daí, o que chamamos de forró. 
(CÂMARA, 2008).35  

 

O ritmo evoluiu significativamente. Teve suas raízes no forró pé-de-serra, adaptado nas 

interconexões com o xote e o baião e colocado no circuito de consumo da MPB, a partir das 

criações de Luiz Gonzaga e seus parceiros, com diversos outros seguidores.  

 
Certa feita, Onildo Almeida afirmou ter o forró conquistado a classe média e 
desbancado o pagode e o axé. Em importante depoimento foi Luiz Gonzaga quem 
disse: “o forró, diferentemente dos diversos gêneros musicais brasileiros, tem data, 
hora e local do seu nascimento, assim como o nome dos pais, certos e sabidos. O 
parto começou às quatro e meia de uma tarde de agosto de 1945, na Avenida 
Calógeras, no escritório do advogado Humberto Teixeira, no Centro do Rio de 

                                                 
33 Termo regional sem um significado literal preciso, porém próximo a entrelaçamento do par que dança, num 
sentido um pouco malicioso.  
34 CÂMARA, Renato Phaelante. Forró: identidade nordestina. Disponível em: <http://www.fundaj.gov.br/>. 
Acesso em: 23 abr. 2009. 
35 Ibidem   
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Janeiro, antiga Capital Federal. O trabalho de parto só findou lá para meia-noite, 
quando vieram ao mundo Asa Branca e Baião”. Na discografia brasileira, tornaram-
se abundantes os balanceios, pagodes, miudinhos, chamegos, rojão, saracoteco, 
samba/forró, xote, baião. Tudo passou a fazer parte do contexto da música de forró 
ou para forró.36   

 

As associações desses diversos ritmos atenderam ao gosto do público. Hoje 

reverenciados como manifestações tradicionais da cultura nordestina, reconhecidos 

genericamente como forró, cuja popularidade foi decisiva para recuperar o consumo de sua 

própria genealogia musical, o forró pé-de-serra, cultuado como manifestação genuína. Em 

contrapartida, nos últimos anos surgiu o forró eletrônico, gênero musical que alguns chegam a 

classificar, inspirados no popular ritmo baiano “axémusic”, de “ochentemusic”,37 ou mesmo 

“neoforró”, antítese do forró antigo, apesar de em muitos casos criar arranjos musicais que 

adaptam criações de diferentes gêneros tradicionais.  

Entretanto, o forró eletrônico, é alvo de muitas críticas, particularmente no Maior São 

João do Mundo, campo em que a questão é sobrestada, chegando a assumir o posto de 

principal foco dos conflitos. O jornalista paraibano José Nêumane, resumiu as posições de 

protestos contra a invasão do forró eletrônico, no artigo “A peleja da sanfona, zabumba e 

triângulo, representantes da música regional autêntica, contra a vulgaridade e o frenesi 

histérico das 'bandas' eletrônicas”. O primeiro parágrafo do texto foi assim redigido:   

 
O paraibano Antônio Barros é um ídolo da música regional junina no Nordeste: 
compôs mais de 600 canções, muitas das quais foram sucessos absolutos de 
intérpretes como Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, Jackson do Pandeiro, Trio 
Nordestino, Três do Nordeste e Ney Matogrosso (Homem com Agá). Mas isso não 
evitou que protagonizasse um episódio no mínimo contraditório para um artista de 
sua importância: foi contratado para abrir o show cuja atração principal era a banda 
Cascavel, da qual ele, sua parceira e mulher Cecéu e a filha dos dois, a cantora 
Maíra, nunca ouviram falar. No entanto, a cidade de Aroeiras, no interior da Paraíba, 
estava em polvorosa com a chegada da banda e ele recebeu o cachê e instruções 
rigorosas para deixar o palco assim que a banda chegasse. Ao fazê-lo, testemunhou 
o frenesi histérico com que a atração principal da noite foi recebida por seu público. 
O fato marcante registrou a transição do forró de pé-de-serra, cultuado por ele e 
outros grandes artistas, como Santanna Cantador, Flávio José, Nando Cordel, 
Dominguinhos e outros, para o forró eletrônico, produzido no Ceará.38 

 

                                                 
36 CÂMARA, Renato Phaelante. Forró: identidade nordestina. Disponível em: <http://www.fundaj.gov.br/>. 
Acesso em: 23 abr. 2009.  
37 Derivado da velha e popular expressão nordestina, na forma de interjeição de admiração, espanto ou 
indignação, “óxente”, corruptela de Ô gente! 
38 NÊUMANE, José. A peleja da sanfona, zabumba e triângulo, representantes da música regional autêntica, 
contra a vulgaridade e o frenesi histérico das ‘bandas’ eletrônicas. O Estado de São Paulo. Disponível em:  
<http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080322/not_imp143985,0.php>.  Acesso em: 22  mar. 2008.  
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Mas o forró eletrônico, mesmo como principal ponto de discórdia nas pelejas 

campinenses sobre o formato cultural de seu Maior São João do Mundo, para o desespero de 

seus críticos, é expressão de maior atratividade para o público.  

No Parque do Povo as bandas de forró eletrônico reúnem público compatível, ou talvez 

até maior, ao das consagradas estrelas que na Paraíba gozam do status de “patrimônios 

locais”, caso dos cantores Zé Ramalho e Elba Ramalho. A banda Aviões do Forró, por 

exemplo, que abriu as festividades de 2007, 2008 e 2009, segundo estimativas dos 

organizadores, alcançou público de quase 200 mil pessoas.  

As preocupações e indignações com o forró eletrônico parecem aumentar em virtude de 

tal gênero conseguir cooptar o público, fato que potencializa o problema, reafirmando-o como 

questão centralizadora dos conflitos. Entretanto, na soma das inúmeras atrações do evento o 

tradicionalismo, em termos quantitativos, leva vantagem, em consideração à diversidade e os 

espaços destinados as apresentações. No Centro de Artes e Cultura Marinês e nas ilhas de 

forró apenas se toca o forró pé-de-serra. Na Pirâmide há uma quebra da norma, com cerca de 

30 por cento de presença do forró eletrônico. Contudo, tal equação não esmaece os conflitos.  

De qualquer forma, os organizadores do evento já há muito aprenderam que a mistura 

dos gêneros musicais é eficaz para atrair a massa popular, cuja presença é determinante para o 

sucesso festivo, conforme comenta Amaral (1998, p. 40):   

 
O critério da participação parece ser fundamental na definição das festas e, 
historicamente, negociações de vários tipos, entre diferentes classes sociais, 
estamentos, gêneros etc. têm sido realizadas a fim de obter maior adesão às festas. 
Uma festa com pouca participação ou poucas pessoas não é considerada uma boa 
festa. 

  

O poder público conquista seus objetivos com a fórmula de contratar grandes nomes da 

música popular brasileira, mas, principalmente, as bandas de forró eletrônico, em especial 

aquelas que gozam de alto prestígio no Nordeste, campeãs em vendagens de cópias, com 

agenda cheia todo o ano. Entretanto, em edições passadas do Maior São João do Mundo, tais 

bandas tinham a concorrência de artistas sem qualquer identificação com as raízes locais, 

notadamente as duplas de música sertaneja do centro-sul do país, entre elas, Zezé de Camargo 

e Luciano e Chitãozinho e Chororó, assim como dos grupos baianos de axé, como Chiclete 

com Banana e É o Tchan.  

Bandas como Aviões do Forró, Mastruz com Leite, Magníficos, Calcinha Preta, 

Cavaleiros do Forró, Saia Rodada, Garota Safada, Garotões do Forró, Gatinha Manhosa, 
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Gaviões do Forró, Limão com Mel são atrações concorridíssimas em todas as festas populares 

do Nordeste, inclusive em carnavais, segundo informação de Oliveira (2010):  

 
[...] temos o forró eletrônico com todas as suas novidades e seus modismos. Um 
bom exemplo disso é o trio-elétrico da banda “Aviões do forró” presente nas 
micaretas – carnaval fora de época – em muitas capitais nordestinas, como Natal e 
Fortaleza. Nesse espaço se mistura o carnaval estilizado com o forró eletrônico em 
ritmo de axé baiano.39  

   

As bandas de forró eletrônico são indispensáveis para garantir a atratividade do Maior 

São João do Mundo, principalmente em meio à juventude. A exemplo do interesse do grupo 

de amigos vindo da Bahia e Sergipe, jovens turistas que assistiam sem entusiasmo a 

apresentação de um trio de forró, no palco do Arraial Hilton Mota, no dia 22 de junho de 

2008, e revelaram sua motivação para a festa campinense: curtir as bandas de forró eletrônico 

famosas.  “A gente tá curtindo a festa, mas a gente não sabe da programação, não conhece as 

atrações”, comentou Márcia Regina Belmont (informação verbal),40 de Salvador, queixando-

se que ainda não tinha visto uma “banda de verdade em Campina Grande”, além de relatar:  

 
A gente pensou que era diferente, outras bandas. Por que a gente, lá na Bahia tem 
outras bandas que estão fazendo sucesso que estão tudo lá. Aviões, Saia Rodada, 
Cavaleiros, tudo tá lá na Bahia, nos interiores. E aqui não tem essas bandas. É mais 
pé-de-serra, regional. E a gente não achava que seria assim. A gente também achou 
que essas bandas estariam aqui, a gente não sabia da programação. 

 

Lorena Araújo comungava do mesmo pensamento: “Também queria essas bandas... 

Aviões [do Forró] e Saia Rodada” (informação verbal).41 As duas bandas referidas pelas 

jovens tinham se apresentado naquela edição da festa: Os Aviões, na abertura, dia 30 de maio 

e Saia Rodada, no dia 8 de junho, além de Calcinha Preta, Magníficos, Cavalo de Pau, entre 

outras, em outras datas daquela edição do evento. 

O forró nordestino que se popularizou nas vozes e instrumentos de Luiz Gonzaga e seus 

seguidores há alguns anos foi tomado de assalto pelas bandas eletrônicas, que passaram a 

utilizar as fórmulas de sucesso do consumo cultural musical contemporâneo. Apesar de seu 

status de manifestação pop emergente, na verdade até demoraram a surgir, diante do fato de 

que os sertanejos do sudeste do país já haviam adotado tal procedimento desde o início da 

década de 1980. A dupla Chitãozinho e Chororó caiu no gosto do grande público ao levar aos 

seus palcos a tradicional música caipira, porém com jeito do country norte-americano, com 

                                                 
39 OLIVEIRA, Maria Érika de Oliveira. For all, folkmídia e a indústria cultural regional. Disponível em 
<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n60/oliveiralima.htm.>. Acesso em: 5 fev. 2010.    
40 Entrevista com Márcia Regina Belmont, de Salvador, Bahia, no dia 22 de junho de 2008, às 22h. 
41 Entrevista com Lorena Araújo, de Aracaju, Sergipe, no dia 22 de junho de 2008, às 22h. 
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requintes de superprodução, instrumentos musicais variados (guitarras, baterias, saxofones, 

pistões, teclados etc.) tocados por músicos competentes, iluminação e cenografias, além dos 

artistas se apresentarem com visual atualizado. Adotaram, assim, os procedimentos das 

bandas de rock de sucesso no mundo pop. 

Entretanto, as bandas de forró eletrônico ousaram mais em seus detalhes musicais e 

cenográficos, ao envolver o forró numa promiscuidade cultural, musical, vocal, rítmica, 

instrumentista e visual de fazer Luiz Gonzaga se virar no túmulo. Juntaram cantores 

cabeludos com roupas e brincos dignos de roqueiros, cantoras com roupas sumárias, 

bailarinas menos vestidas ainda, canções de duplo sentido, passos de dança com apelo erótico, 

assim como as letras das músicas. Em esquemas de superprodução. 

O cantor Dominguinhos, declarou pouco antes de subir ao palco do Maior São João do 

Mundo: “O forró eletrônico é descartável”, e ainda proclamou: “Não dá pra dizer que aquilo é 

forró. Eles deveriam tentar se intitular de outra forma, porque aquilo não tem nada de forró. 

Não tem identidade. É uma grande mentira.” Tal pronunciamento provocou centenas de 

respostas, reações a favor e contrárias ao artista.   

 
É claro que cada um tem o seu ponto de vista e modo de pensar mais eu amo 
Calcinha Preta. Tenho muito respeito por ele Domiguinhos e, claro, uma eterna 
admiração. Agora uma banda fazer músicas sem caráter como “senta que é de menta 
e chupa que é de uva” me poupe… ISSO SIM É QUE É APELACÃO… mais nem 
toda banda é assim. Não, a minha banda não. (Laiane Fortuna de Carvalho, 29 jun. 
2008, 3h43min). 
 
Ainda bem que esse tipo de forró [eletrônico] não faz sucesso nem na mídia nem no 
público do sudeste, a unica coisa q vem do norte e nordeste que faz sucesso aqui 
artistas como a ivete sangalo, caetano veloso, banda calypsoe etc. porque tem 
qualidade, o resto pode ficar por lá mesmo! (Danilo. 26 jun. 2008, 2h:32min). 
 
Não concordo com o DOMINGUINHOS, cada um tem seu gosto, eu sou muito fã de 
CAVALEIROS DO FORRÓ, sou do fã-clube da banda, “ETERNAMENTE 
CAVALEIROS”, [...] o Forró eletrônico é quem tá salvando o Forró no resto do ano, 
forró eletrônico é sucesso o ano todo, quem depois do São João vê falar em 
DOMINGUINHOS, não é a toa que o maior público de Forró de todos os tempos é 
de CAVALEIROS DO FORRÓ, 200.000 pessoas na praia de tambaú em João 
Pessoa-PB, quando que um desses cantores colocou um público desse em um 
show…Me desculpe DOMINGUINHOS mas vc tá é com inveja. (Saulo Batera, 29 
jul. 2008, 2h20min). 
 
CONCORDO PLENAMENTE COM “SEU DOMINGOS”!!!. Ao meu ver isso que 
rola hj deveria ser chamado de NEO-LAMBADA, pois anda é loooonge do 
verdadeiro FORRÓ. Pra se ter ideia, quem aqui de vcs q vai às casas de shows onde 
tocam essas bandas de “forró moderno” e ouve o som da sanfona? 
A sanfona fica apagada, eu, particulamente nunca escutei o som dos baixos, que ao 
meu ver, é uma das coisas mais lindas da sanfona…É por isso que digo e REPITO: 
PALCO ONDE HÁ MUITA LUZ e FUMAÇA, É PORQUE DEVE TÁ 
FALTANDO TALENTO! (Carlos Rennan. Forteleza, Ceará. 21 jun. 2008, às 
15h03). 
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Não é atoa que dificilmente se ouve falar desse cara aí… Só fala besteira. Avise a 
ele que Cavaleiros Do Forró é a maior Banda de FORRÓ do últimos tempos tá! E 
quem gosta de coisa velha é museu, Forró de véio como o dele só pro meu Bisavô… 
(Vanessa Castro. 20 jun. 2008, às 19h35min). 
 
Mais uma vez está certo o mestre Dominguinho… não existe isso de forró de 
antigamente e forró atual, o forró foi e sempre será forró, simples assim. O que as 
bandas de “forró elétrico” tocam hoje é uma mistura de vários outros estílos 
musicais, que são apreciados por muita gente (lambada, pagode, sertanejo, 
venerão…), o que por si só já dificultaria uma nomenclatura própria… …más com 
certeza passa longe de ser forró!!! Viva a verdadeira cultura nordestina, viva o 
verdadeiro FORRÓ! (Marcelo. 16 jun. 2008, às 13h:01min). 
 
Olha,eu tbm concordo com o dominguinhos EM PARTEs.Existem tbm muitas 
bandas de forró estilizado (Romântico) como GATINHA MANHOSA,MASTRUZ 
COM LEITE,BANDA LÍBANOS,DESEJO DE MENINA E LIMÃO COM MEL 
em especial,que sempre fizeram músicas de letra,românticas e agradaveis de se 
ouvir.Outra coisa é que o forró está sempre mudando,do mesmo modo q existe forró 
Pé de serra,xaxado baião,existe tbm esse novo FORRÓ ELETRICO q é uma coisa 
mais atual,mais jovem,só nao concordo com algumas letras como citou o 
dominguinhos.Outra coisa,procurem ouvir músicas destas bandas q eu citei,e eu 
garanto a voces q nao vao ouvir qualquer tipo de musica apelativa. (Pedro. 13 jun. 
2008, às 16h38min). 
 
Infelizmente a cultura musical do nosso Forró Eletrônico, vem sendo denegrida, por 
essas musicas de duplo sentido, com auto teor pornografico, e que não é a verdadeira 
essência do forró eletrônico, q estorou na decadá de noventa com a Banda Mastruz 
com Leite e Magnificos, q apresentou o forró eletronico, como um forró romantico, 
um forró q cantava o nordeste. Não essa musica de letras chulás… 
O Forró Eletrônico tb é cultura, Escutem Mastruz com Leita Canta Dominguinho…é 
perfeito, esse sim é o verdadeiro forró eletonico… (Michelle. 9 jun. 2008, às 
15h43min). 
 
Sou filha do Rio Grande do Norte, moro em Brasília desde 1954, mas não esqueci 
nem deixei minhas raízes de lado. Gosto do forró e sinto falta dos bons 
FORROZEIROS, que parecem sumiram do cenário, ao ver tanta porcaria sendo 
gravada e fazerem sucesso (contando também com a MPB). 
Num país onde uma música chamada créu e outra que diz… beber cair e levantar… 
e muita outras, fazerem o maior sucesso, o que se espera? Tudo o que 
Dominguinhos falou é a pura verdade e eu concordo em gênero, nímero e grau. 
Tanto é verdade, que não é atoa que muito merecidamente ele recebeu o prêmio 
Tim. Ele é o Bom!!!! Vejo com espanto qualquer meia dúzia de pessoas que tocam 
ou arranham um instrumento, se juntarem e tocarem esta coisa horrorosa que 
intitulam de forró. é tudo muito ruim, da letra a música. E viva o forró de 
Dominguinhos, Gonzagão e outros tantos que sabem o que realmente é forró. (Maria 
do Socorro Brito de Figueiredo. 9 jun. 2008, às 10h14min). 
 
Esse tipo de coisa sempre aconteceu… do Samba surgiu o Pagode – que foi 
descriminado na época, e com razão, por não ser tão virtuoso como o ritimo que o 
originou, do Rap surgiu o “Funk Carioca” com suas letras apelativas e sempre na 
margem do pornográfico. O que estam fazendo com o Forró é a mesma coisa… Tem 
sempre um querendo ganhar dinheiro com a falta de dignidade de algumas pessoas. 
A questão é saber onde e quando isso vai parar… Precisamos na verdade é observar 
o que tá acontecendo de melhor na nossa música e ouvir só o que é interessante pra 
nós, pq tem muita gente que gosta de letras “safadinhas” e músicas facilmente 
“intelegíveis”, pouca qualidade mesmo. Viva a verdadeira músic popular Brasileira! 
Salve o Nordeste! (Vinicius Constantino. Rio de Janeiro. 9 jun. 2008, às 10h13min). 
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A celeuma que gerou tal polêmica partiu das letras das músicas Chupa que é de uva, da 

banda Aviões do Forró e Senta que é de menta da banda Cavaleiros do Forró. Composições 

de duplo sentido. Outra música, Beber, cair e levantar, composição de Marcelo Marrone e 

Bruno Caliman, do Aviões do Forró, por exemplo, faz a apologia da embriaguez: 

 
Vamos simbora / Prum bar / Beber, cair e levantar (2 x) / Beber, cair e levantar! / 
Beber, cair e levantar! / Beber, cair! / Beber, cair e levantar! / Cabra safado / Tá na 
zueira / Só gosta mesmo / É de mulher doideira / Mulher direita só Riquelme quer / 
Fica estressado / E até briga com a mulher / Eu já quis me mudar pro meu amor / 
Mas a cachaça me pegou / E a farra agora / É meu lugar (2x) / Se você quiser me 
acompanhar / Vou te convidar / Prá ir prá onde? / Bora! Bora! / Vamos simbora / 
Prum bar / Beber, cair e levantar (2x) / Beber, cair, levantar! / Beber, cair, levantar! / 
Beber, cair, levantar! / Beber, cair, levantar!  

 

Os participantes do Maior São João do Mundo Maior São João do Mundo, assim como 

acontece em qualquer outra celebração festiva, abrem-se aos elementos lúdicos, 

principalmente aos mais atrativos, aqueles que possibilitam maiores efervescências, tão 

emanadas e provocadas pelas linguagens do forró eletrônico. Com ritmos dinâmicos e letras 

erotizadas, além de movimentos frenéticos e performances sensuais por parte de dançarinas 

ou mesmo casais, sempre cabendo às moças o uso de figurino provocativo. Além do conjunto 

coreográfico incrementado pelos recursos dos intermitentes jogos de luzes coloridas e gelo 

seco.  

No conhecido apelo à sensualidade de tais bandas, torna-se curiosa e representativa a 

denominação do já referido grupo Aviões do Forró, em virtude de o termo “aviões” ser 

inspirado nas bailarinas da banda, conforme a gíria designativa de mulheres de bela estética 

corporal.     

O público elege o forró eletrônico como forte elemento lúdico, porém não deixa de 

cultuar, reverenciar e respeitar a música regional, em suas variedades do forró clássico 

conforme o comentário:  

 
O pessoal vai ver o forró verdadeiro com a sensibilidade voltada para o lado puro da 
festa, por realmente cultuar suas raízes, gostando mesmo das músicas de Elba 
[Ramalho], Zé [Ramalho], Marinês, Jackson [do Pandeiro], Gonzagão [Luiz 
Gonzaga], Flávio José, Dominguinhos e toda essa turma que faz nossa música tão 
boa. Mas também não perde as bandas [eletrônicas] porque nelas se solta, numa 
coisa descompromissada. Curte as músicas, algumas são empolgantes mesmo, para 
dançar, pegar, agarrar, é lado da bagunça mesmo do Parque do Povo.42   
 

 

                                                 
42 Depoimento de Isabela Ramalho Leite, na sua residência, no dia 22 de junho, às 13h.  
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Comportamentos livres e descompromissados no Parque do Povo fazem do lugar um 

campo de transgressões segundo as ideias de Duvignaud que, para alguns estudiosos, foi um 

dos poucos autores a apontar para uma vertente contrária ao pensamento de Durkheim.  

 
O principal obstáculo para compreensão da festa, em todos os seus aspectos e 
escalas, havia sido distorcido por uma percepção social inteiramente dominada pelas 
noções de funcionalidade, de utilidade e, evidentemente, pelo espírito da 
rentabilidade que caracteriza o Ocidente industrializado. (DUVIGNAUD, 1983, p. 
22). 
 
 

O autor corrobora com os preceitos de Durkheim. Igualmente percebe a festa como 

quebra do cotidiano com atitudes de transgressão. Entretanto para Duvignaud as festividades 

possuem uma função linear nas relações sociais, úteis para o ordenamento socioeconômico, 

de forma que a interrupção da normalidade da vida de trabalho, com celebrações, faria parte 

do próprio sistema, uma legitimação das estruturas vigentes. Em tal modelo, para Duvignaud, 

as celebrações seriam inócuas para fazer valer seu próprio sentido subversivo, ao negar a 

inversão dos pólos que lhes seria peculiar, na relativização do seu próprio poder, oposição e 

destruição, com a função de gerar rupturas, inquietações e transformações sociais. Desse 

modo, logo após as festas tudo continuaria como antes na sociedade, com vontades coletivas 

continuando sob controle dos códigos  sociais. Nessa linha de entendimento, Morin (1997, p. 

67) analisa o lazer moderno não apenas como acesso democrático ao tempo livre, privilégio 

antigo das classes dominantes, mas proveniente da própria organização do trabalho 

burocrático e industrial inserido na “sociedade de consumo em massa.”  

Contudo, Duvignaud, para não diluir ou mesmo não contradizer suas acepções sobre o 

caráter subversivo das festas, classifica-as em dois tipos: festas de representação e festas de 

participação. No primeiro modelo, estariam as realizações sem qualquer efeito transgressor: 

apresentações teatrais, ou qualquer outro espetáculo com atores ativos e espectadores apenas 

contemplativos, tais como as comemorações alusivas às datas cívicas. As festas de 

participação, ao contrário, envolvem todos os presentes, de modo que atores e participantes 

formariam um mesmo conjunto de pessoas responsáveis pela subversão, a ruptura da vida 

comum. Tanto que para Duvignaud, nesta última categoria se enquadrariam, historicamente, 

as festas tribais, os bacanais da Antiguidade, as festas de consumos delirantes etc. 
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FIGURA 35   –  O  PÚBLICO VIBRA COM SEUS ÍDOLOS NO PARQUE DO POVO 

 

Ao tratar de espetáculos, Jesus Requena (1988) nos abre a oportunidade de também 

aproximar suas observações para nosso eixo interpretativo, justamente porque parte do 

conteúdo do texto do autor, ao apresentar uma taxionomia de tipos de espetáculos, corre 

paralelamente à dualidade sugerida por Duvignaud.  

Na tipologia dividida por Requena haveria o espetáculo carnavalesco, o circense, o da 

cena italiana e o da cena fantasma. O autor, na sua classificação, prepondera o lugar, a 

posição dos atores envolvidos, sejam em atitudes ativas ou passivas, sendo que o modelo 

carnavalesco aglutina as festas populares. Justamente porque nessas atividades a 

movimentação é muito grande, não há posições definidas, nem indivíduos com papéis 

definidos de protagonistas ou assistentes.  

No espetáculo circense se configuraria a divisão entre sujeitos com funções executivas e 

aqueles no papel de platéia, porém com possibilidades de variação de posicionamentos. Nele 

permanece estática apenas a apresentação, que geralmente ocorre em locais com arquitetura 

circular ou elíptica. Seria o caso do circo romano, os espetáculos medievais, os shows 

artísticos em lugares públicos, e a maioria dos eventos esportivos: jogos de futebol, lutas de 

boxe, corridas de automóveis, entre outros embates esportivos. 

A cena italiana impõe a total separação dos espetáculos públicos, ao evitar uma possível 

movimentação do espectador, já que sua perspectiva de observação é privilegiada no sentido 

de ter amplas possibilidades visuais da apresentação, geralmente o palco projetado justamente 

para proporcionar o melhor foco visual de quem está na platéia em lugar pré-estabelecido. 

Teatro, ópera, conferências, missas e outras celebrações religiosas no interior de igrejas e 

templos, apresentações artísticas em casas de shows, entre outros, fazem parte da cena 

italiana. 
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Restaria, então, à cena fantasma, ser a variedade de espetáculo transmitida pela mídia 

audiovisual, em especial a televisão, que proporciona diferentes visões das apresentações, 

valorizando-as visualmente, com multiplicidade de ângulos e captação de detalhes, cujo 

trabalho valorativo da cenografia captada acaba na configuração de um outro espetáculo à 

parte. Por isso, há quem diga que num estádio de futebol se curte a aproximação real do jogo, 

a efervescência da torcida ampliando o entusiasmo já pré-existente mediante a paixão pelo 

clube. Entretanto a própria visão do espetáculo esportivo é muito melhor, mais precisa e 

detalhada pela TV. 

Ao aplicar as colocações de Requena consideramos as festas populares na condição de 

modelo carnavalesco. Porém, no caso de se configurarem em grandes eventos ou se pelo 

menos transmitidas pela mídia, fariam parte do grupo de espetáculos da cena fantasma. Numa 

analogia particular reconhecemos que os políticos, pelo menos parcialmente, esforçam-se para 

que o Maior São João do Mundo, em face de realmente ser um espetáculo, conforme a 

classificação de Requena, seja circense, como também cena fantasma, ou uma festa de 

representação, segundo a concepção de Duvignaud, porque eles procuram se evidenciar com o 

evento, procurado ser protagonistas, devidamente admirados pelos espectadores, como 

mecenas do megaevento.  

Porém, numa outra perspectiva, é preponderantemente festa de participação 

(Duvignaud) e do modelo carnavalesco (Requena), considerando-se principalmente que quem 

transgride, subverte, rompe as convenções e se apropria do evento no aspecto puramente 

lúdico, nos diferentes espaços sócio-geográficos de CG. No caso, então, comprovamos que 

quem realmente “faz a festa”, no Maior São João do Mundo, é o povo, tão envolvido nas 

efervescências do forró eletrônico, mediante as marcantes linguagens expressivas das bandas 

eletrônicas, nas quais a musicalidade se torna um detalhe em meio a tantos elementos 

cenográficos. Quadro que representa um convite à transgressão, mais instigante por fazer 

parte das ofertas lúdicas de um ambiente festivo, público e, para muitos participantes, 

impessoal e anônimo. 

Os shows dos grupos de forró eletrônico no Maior São João do Mundo atraem platéias 

de milhares de pessoas, que se comprimem no amplo espaço reservado à platéia no Arraial 

Hilton Mota, para cantar e dançar, mas também para interagir, participar efetivamente. O 

consumo de tal tipo de espetáculos não se limita ao gosto pelo gênero artístico, mas também 

ações de união junto “aqueles que pensam e sentem como nós” (MAFFESOLI, 1998, p. 18), 

segundo suas percepções estéticas, o que também motiva o envolvimento lúdico em outras 

ofertas das realizações festivas.  
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O conjunto das atratividades, conforme entende Maffesoli (1987, p. 15 - 16), convida 

para um comportamento emotivo e ético que privilegia fontes de atrações, caso de shows 

artísticos e festas populares, e cria a comum necessidade de proximidade, num processo 

denominado de “tribalismo” destes nossos tempos. Numa forma em que os indivíduos 

chegam até a se juntar entusiasticamente, mesmo sem se conhecerem, sem objetivos 

específicos, mas por causa de uma simples presença num evento, derivada de emotividades 

estéticas, que incluem a disposição da proximidade táctil. Fenômeno analisado por Maffesoli 

(2005, p. 108):       

 
É próprio do espetáculo acentuar, diretamente, ou de maneira eufemística, a 
dimensão sensível, táctil da existência social. Estar-junto, permite tocar-se. “A maior 
parte dos prazeres populares são prazeres de multidão ou de grupo” (A. 
Ehrengenberg). É impossível compreender essa estranha compulsão de amontoar-se. 
Devemos colocar sob esta rubrica o ressurgimento, ainda que de maneira mais ou 
menos merchandizada, das festas populares, do carnaval e de outros momentos de 
efervescência. Numa fórmula feliz que merece ser assinalada (grifo nosso).  
 
 

As tribos se formam mesmo para contatos rápidos e efêmeros, promovendo a cultura 

informal, baseada, apenas, na proximidade, aberta e receptiva aos enunciados culturais 

massivos com o entretenimento e lazer. O comportamento influenciado pela lógica do “dever-

ser” igual para pertencer à tribo induz à adesão da emoção coletiva comum, particularmente à 

necessidade de festejar, impulsionada pelo comportamento de subversão às imposições da 

ordem social.  

 

 

6.5  OS  JOGOS  LÚDICO-AMOROSOS 

 

No mundo imagético-teatral do Parque do Povo é determinante a sintaxe da estética, 

inclusive no conjunto de personagens, com a presença de ecléticas tribos que acabam por 

representar a transversalidade cultural do local, seus sistemas de trocas simbólicas, na mesma 

tendência de adaptações à contemporaneidade e de adesão às influências do mundo global. 

Muitas pessoas fazem do lugar também um mundo fashion. A partir do seu vestuário. O 

estilo country, por exemplo, soberano nas faustosas festas de Peão de Boiadeiro no interior de 

São Paulo, também se faz presente no estilo junino. Como CG se situa na região geográfica 

paraibana do Planalto da Borborema, em áreas de maior altitude, no inverno, época da grande 

festa, a temperatura cai significativamente em relação aos índices médios do Nordeste, uma 
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justificativa oportuna para o uso de roupas indicadas para clima frio: casacos e botas de couro, 

chapéus, cinturões etc. 

A moda e a elegância implicam na intencionalidade das pessoas em serem vistas, 

objetivo identificado como um signo de sensualidade e sedução, ponto de partida para os 

jogos amorosos, tão evidentes nas celebrações festivas, segundo apontamentos de Duvignaud 

(1983, p.194): “Para que uma festa seja de fato uma festa, são necessários requisitos que se 

localizam na mesma trama de comunicações – a política e a linguagem. Neste caso, uma 

terceira exigência seria o amor. Referimo-nos ao erotismo.” 

Huizinga (2005, p. 49) tece considerações sobre o “jogo do amor”, desenvolvido a partir 

de comportamentos relativos à sensualidade, em que as pessoas procuram cuidar do visual, ao 

escolher roupas sedutoras, maquiagem e demais acessórios. Com o intuito de atrair atenção 

para sua aparência em lugares públicos, provocando iniciativas para a paquera, os rituais de 

aproximação de um casal que podem chegar ao namoro, ocorrências comuns nos espaços de o 

Maior São João do Mundo. O mesmo autor observa o lúdico referente ao erotismo, com base 

no entendimento de outro estudioso, ao comentar: “O professor Buytendijk considera o jogo 

do amor o exemplo mais perfeito do jogo em geral, pois apresenta a forma mais clara possível 

de todos os caracteres essenciais do jogo.” HUIZINGA (2005, p. 49). Neste sentido, o “jogo 

do amor” não deve ser pensado apenas na forma dos contatos corporais, mas principalmente 

em todas as ações e comportamentos relativos à sensualidade. O esforço para atrair a atenção 

com a beleza física é evidenciado pelo uso de maquiagem e roupa adequada, a disposição de 

chamar atenção em um lugar público, a atração que provoca a paquera, os rituais de 

aproximação de um casal que ainda não se conhece, as conversas iniciais, os primeiros 

contatos físicos, e assim por diante. Síntese de tudo o que acontece no Maior São João do 

Mundo no âmbito da sexualidade, detalhe significativo e relevante dos grandes eventos 

populares da atualidade.  

A disposição de celebrar festiva e ludicamente é um dos aspectos inerentes à vida 

interior do homem e por isso seu espírito aglutina a participação, a alegria, o exibicionismo e 

até a libido das pessoas, delineando, assim, o perfil das festas populares. E ao permitir os 

excessos fora do padrão da convivência urbana cotidiana, obedecem a códigos comuns de 

identificação no sentido de negar os signos que regulam a vida societária de compromisso, 

trabalho e produção, e de permitirem as transgressões em mundos à parte, nos quais os 

excessos são permitidos.  

Ao tomar as festas carnavalescas como significativo exemplo, lembramos que esses 

eventos cravam o espírito de quebra da normalidade da vida social, época em que se super 
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valorizam os atos de transgressão, permissividade e libidinagem. Ao abordar o carnaval da 

Bahia, Almandrade (2007) diz que: 

 
A cidade é um texto, sempre reescrito e reinterpretado, a todo instante confirma o 
‘hiper-realismo’ do carnaval que magnetiza e subverte o sentido do espaço físico 
com a autonomia do simbólico. A volúpia da cidade mundana, a hemorragia do 
desejo recalcado, a circulação do sexo e a descontração frenética são as referências 
do processo de significação, marcantes da paisagem urbana na cidade do carnaval.43  

 

O agir ousado e liberto, como regra quase que universal nos carnavais, não é 

generalizado entre os participantes das celebrações do ciclo junino. Porém, no Maior São João 

do Mundo com tantos discípulos de Dionísio, não falta também um grande contingente de 

seguidores de Eros. As possibilidades de jogos amorosos no Maior São João do Mundo pode 

ser percebido em relatos de jovens:   

Na verdade o pessoal vai para o Parque do Povo se divertir com muita paquera. 
Aproveita para colocar as roupas chiques que só dá para usar no inverno, botas, 
casacos de couro... ficar, arrumar namorado, beijar muito aproveitando o forró para 
dar uns ‘agarros’. São as ficadas e os namoros do São João. (informação verbal).44  

 

Isso pode ser comprovado em observações no Forródromo que, para muitos casais, 

segundo a linguagem coloquial campinense, é utilizado como “beijódromo”, e não há como 

desconsiderar o apelo erótico da dança do forró, com corpos colados, encaixes e 

entrelaçamentos de pernas. É a valorização da sexualidade, característica marcante nas festas 

populares da contemporaneidade, também compondo a esfera lúdica do evento.   

Em Galante, na tarde do dia 13 de junho de 2008, dia dos namorados, uma turma de 

cerva de 50 jovens, entre rapazes e moças, que chegaram no Trem do Forró, exemplificou 

aspectos básicos dos jogos amorosos do Maior São João do Mundo. Carlos da Silveira 

Mangabeira Júnior, um dos integrantes chama a atenção para sua camisa molhada de suor. 

Perguntado sobre o agito no trem, ele responde: “Hóme, ô calor que eu estou aqui, pia, oía. Eu 

estou todo molhado, olhe só, o desmantelo é grande. Eu vou chorar” (informação verbal).45 

Ana Beatriz do Carmo, outra passageira do trem esclareceu: “Lá só tem gente bonita, 

linda. O pessoal é de Fortaleza, Sergipe, de João Pessoa, tudo arretado!”46  

Telma Maria Alves de Oliveira, organizadora de uma excursão explica que as pessoas 

gostam da animação e que seu passeio não tem objetivo de lucro, caracterizando-se como uma 

iniciativa solidária entre os amigos que se juntam para se divertir no Maior São João do 

                                                 
43 ALMANDRADE. O carnaval e a imagem urbana. Disponível em:  
<http://www.notaindependente.com.br/materias.php?id=0104>. Acessado em: 15 fev. 2007, às 13h. 
44 Depoimento de Isabela Ramalho Leite, na sua residência, no dia 22 de junho, às 13h.   
45Entrevista com Carlos da Silveira Mangabeira Júnior, no distrito de Galante, no dia 13 de junho de 2008, às 11h. 
46 Entrevista com Ana Beatriz do Carmo, no distrito de Galante, dia 13 de junho de 2008, às 11h. 
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Mundo. “O que o pessoal gosta mesmo é do forró pé-de-serra, autêntico. Quando você entra 

no clima tudo é bom.”47 Carlos completa quase gritando o que é melhor no São João de 

Galante: “Forró, cachaça e mulher.” Todos riem.  

Flaviane do Couto Pereira relata o clima dentro do trem: “A paquera no trem não para, 

já começa antes da saída.” (informação verbal)48 Novamente, o jovem Carlos interrompe: 

“Ela está doida prá arrumar um namorado hoje!” Flaviane conta que beijou muito. “Com 

certeza. Dentro do trem a fila voa. Cada vagão é um flash. É um beijo em cada vagão, são sete 

vagões, sete beijos.” Carine Vasconcelos dos Reis, quando perguntada se também deseja 

encontrar um namorado, responde: “Não necessariamente. O bom é aproveitar tudo... o 

forró.” (informação verbal).49  

 
FIGURA 36   -  CASAIS NO TREM DO FORRÓ 

 

No Parque do Povo, procuramos saber de um grupo de jovens estudantes, moças bonitas 

e muito bem arrumadas, sobre a motivação de suas respectivas apresentações estéticas, 

valorizadas por calças jeans de grife, blusa na moda, sapatos com saltos altos e finos, cabelos 

escorridos cuidadosamente tratados e a devida maquiagem. Uma delas, Marina Nóbrega 

Souza, 17 anos, estudante, comentou: “A concorrência [para as paqueras] aqui é muito 

grande, se a gente não caprichar...” (informação verbal).50  

Carlos Eduardo Vitorino Arruda, de Vitória, Espírito Santo, estava em férias na cidade 

de Fortaleza, Ceará. Esticou para a festa campinense com uns amigos. “A alegria do pessoal é 

contagiante. O trem é um atrativo a mais e a tradição do São João em CG a gente realmente 

comprova. Viemos de excursão, são dois ônibus bem cheios” (informação verbal).51 No 

                                                 
47 Entrevista com Telma Maria Alves de Oliveira, no distrito de Galante, dia 13 de junho de 2008, às 11h20min. 
48 Entrevista com Flaviane do Couto Pereira, no distrito de Galante, dia 13 de junho de 2008, às 11h10min. 
49 Entrevista com Carine Vasconcelos dos Reis, no distrito de Galante, dia 13 de junho de 2008, às 11h10min. 
50 Marina Nóbrega Souza, no Parque do Povo, dias 23, às 23h 10m, e 24 de junho de 2007, às 01h 30m.  
51 Carlos Eduardo Vitorino Arruda, no distrito de Galante, dia 13 de junho de 2008, às 11h 45m. 
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percurso ele conseguiu uma namorada, a cearense Elisângela Pacheco Nunes, participante, 

pelo segundo ano consecutivo do Maior São João do Mundo. O namoro começou durante a 

viagem de vinda, de Fortaleza a CG.A ideia de “concorrência” nos levou a selecionar palavras 

de uma entrevistada já citada neste capítulo, Michele Gonzaga, jovem secretária paulista que 

aproveitou o período junino para tirar suas férias, visitar parentes e conhecer o Maior São 

João do Mundo. Ela nos relatou que apesar de não beber, brincou, dançou muito forró e 

aproveitou demais, e completou: “Ontem [23 de junho de 2007, noite de São João] assisti o 

show de Elba Ramalho, era o que eu mais queria, foi maravilhoso. Hoje vou ver o de Zé 

Ramalho. Elba traduz muito bem o ser nordestino, mulher sertaneja, feminina e guerreira.” 

(informação verbal).52 

Perguntamos se ela já havia arrumado namorado. “Só uns paquerinhas, nenhum em 

definitivo, mas ainda vou ficar por aqui até domingo, nunca se sabe... o problema é que as 

mulheres paraibanas são muito bonitas... não dá para competir.” 

 Na mesma noite, mas já às duas horas do dia 24, após concluirmos nossos registros da 

efervescente noite de São João, com a apoteose do show do cantor Fagner, encontramo-nos, 

coincidentemente, com a já referida jovem Marina, que nos relatou ter assistido a 

apresentação de Fagner, indo posteriormente a uma das ilhas de forró. “Não parei de dançar, 

só pé-de-serra”, revelou. “E o que mais? Não conheceu ninguém interessante?” perguntamos. 

Ela respondeu com naturalidade: “Fiquei com um menino... dei uns beijinhos. Ele disse que 

vai me ligar prá gente se ver de novo... mas acho que vou dispensar.”  

Selecionamos as palavras da jovem como ilustração da lógica dos jogos lúdicos do amor 

do Maior São João do Mundo, representativos também para a compreensão do espírito lúdico-

festivo da festa, segundo sua concepção de megaevento temático junino-nordestino, porém no 

formato sociocultural e tecnológico de nossos dias.   

Entretanto, os jogos amorosos da festa apresentam outras ocorrências, diferenciadas, a 

exemplo de oportunidades para relações mais sérias e profundas. Empiricamente sabemos de 

vários namoros duradouros e até mesmo casamentos que tiveram seu início durante encontros 

inesperados em diferentes edições, locais e realizações do grande evento campinense.  

É especialmente representativa para nossas vivências pessoais, além de emblemática 

para esta pesquisa, a feliz coincidência de sermos testemunhas do início do namoro da 

professora universitária Luziana Ramalho Leite, nossa amiga pessoal, já citada em outra 

                                                 
52 Michele dos Santos Gonzaga, no Sítio São João, no dia 22 de junho de 2007, às 16h 20m.    
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passagem do texto, com o colega de profissão Ariosvaldo da Silva Diniz. Relação que acabou 

em casamento, que tivemos a feliz oportunidade de registrar fotograficamente em seus dois 

momentos altamente significativos. 

 

FIGURA 37  -   NA PRIMEIRA IMAGEM, LUZIANA E ARIOSVALDO EM GALANTE,   
NA TARDE EM QUE SE CONHECERAM.  NA SEGUNDA, UMA CENA DO CASAMENTO, A UNIÃO CIVIL  DO CASAL  

 

Luziana, na época docente da UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, e moradora de 

Campina Grande, estava em nossa companhia enquanto registrávamos ocorrências dos 

eventos festivos de Galante, na tarde de 13 de junho de 2007, dia de Santo Antonio, o santo 

casamenteiro, ocasião em que ela conheceu Ariosvaldo, professor da UFPB - Universidade 

Federal da Paraíba. Ambos, em mais uma coincidência, são da área de Ciências Sociais, e se 

casaram oficialmente no dia 20 de maio de 2009, união civil que também testemunhamos, 

literalmente, em termos do Direito Civil Brasileiro, ao sermos padrinhos, juntamente com 

meu marido, do enlace.       
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7  CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 

Direcionamos a abordagem desta pesquisa em procedimentos de natureza 

multidisciplinar, desenvolvida com interfaces da comunicação, antropologia, economia, 

política, geografia, história e sociologia, sem a limitação de fronteiras dessas diferentes 

disciplinas, conduzindo o estudo no campo de uma ciência social abrangente que permitisse 

integrar as dimensões do fenômeno estudado. 

Procuramos relacionar as diferentes dimensões do Maior São João do Mundo sob a 

premissa do desafio de entender os entrelaçamentos de seus respectivos fenômenos. Neste 

propósito, direcionamos um olhar antropológico atualizado sobre o evento, na observação 

sobre suas estratégias de realização cultural adaptada às versões de expressões 

contemporâneas. Guiamo-nos pelas observações de Canclini (2008, p. 29-30) sobre a 

aplicabilidade das visões multidisciplinares sofre os fenômenos que questionam sobre as 

limitações do entendimento das estratégias das culturas modernas que separa a arte da 

economia, mercado e política. O autor comenta que na perspectiva da sociologia política o 

patrimônio histórico e as culturas tradicionais têm funções contemporâneas, úteis para o poder 

se utilizar de representações de tempos antigos para se reafirmar no presente, teatralizando e 

celebrando o passado. Processo que se enquadra nos modos de produção da 

transnacionalização da cultura, ao empregar novas tecnologias comunicacionais que tanto se 

coadunam com a recomposição das culturas tradicionais com as urbanas, definindo os 

conceitos de transversalidades culturais. Aspecto relativo à dimensão comunicacional de 

nosso objeto de investigação que, conforme vimos no capítulo 5, define como o Maior São 

João do Mundo alcança muita amplitude ao ser tão pautado pela mídia, eficaz, portanto, para 

atrair grande número de turistas, em busca de ver e vivenciar aspectos da cultura tradicional, 

que, porém, ficam satisfeitos com o modelo culturalmente multiforme da festa, entregue às 

práticas lúdicas, peças, então, indispensáveis para as questões mercadológicas do evento, de 

tanto interesse para os projetos políticos dos organizadores. Com tais observações procuramos 
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exemplificar como a visão analítica multidisciplinar se alia à rede de integrações das 

diferentes dimensões do festejo campinense.    

Selecionamos os fenômenos abordados e suas respectivas interpretações transcritas no 

texto para a identificação e análise da fenomenologia interdimensional do Maior São João do 

Mundo, considerando os aspectos singulares das suas ocorrências. Assim como a construção 

cultural de diferentes indivíduos ou grupos de pessoas envolvidos no evento, mesmo que 

apenas na participação lúdica do consumo, na observação de suas articulações em processos 

de interação com os demais agentes sociais.  

Utilizamos as declarações políticas em diferentes textos da mídia, além das entrevistas 

colhidas, com muitos atores sociais, políticos, profissionais, culturais e populares, num 

trabalho etnometodológico, procurando elaborar um quadro representativo de vivências 

específicas, relativas à diversificação das sociabilidades que configuram a complexidade de 

sentidos da festa.  

Por isso, a presença no texto de diferentes fontes, com diferentes revelações, 

depoimentos, críticas e paixões da experiência e da vida (MAFFESOLI, 1988), em relação ao 

megaevento campinense, um conjunto informativo e analítico de observadores privilegiados, 

revelado nas vozes de personagens que, envolvidos com a festa, vivenciaram partilhamentos, 

dinamismos e mudanças. Um grande volume de informações que desafiou nosso esforço 

seletivo de forma a conseguir resultados reconhecidos como unidades dos significados, a 

síntese da pluralidade, relevância, detalhamento e contextualização dos fenômenos 

observados. Procuramos estabelecer uma articulação e garantir a confiabilidade, de modo que 

nossa pesquisa venha a contribuir com os estudos culturais, especialmente no campo da 

cultura e desenvolvimento, para a compreensão da complexidade que envolve o Maior São 

João do Mundo e as festas populares públicas da contemporaneidade   

Guiamos o estudo sob o parâmetro da onipresença da dimensão cultural, ao reconhecer 

o megaevento campinense segundo seu dinamismo, sempre recorrente às necessárias 

adaptações de cada edição para se adequar às circunstâncias e desafios de sua própria 

realidade. Às vezes consensuais, em outras situações, conflitantes. Relações de aproximação 

ou de enfrentamento, em virtude do campo de disputas da sociedade campinense, conforme os 

modelos estruturais reservados às festas populares.  

O campo interdimensional do Maior São João do Mundo é de entendimento e 

cooperação, consensual, de ocorrências complementares, mas também de disputas e conflitos, 

conforme contextualizamos no decorrer do texto mediante a observação das dicotomias e 

interfaces dos fenômenos, um conjunto acentuadamente difuso. A partir do reconhecimento 
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de CG como localidade historicamente estabelecida como pólo geoeconômico importante 

para o Nordeste Setentrional, assim como centro representativo da cultura regional, que 

consegue aliar seu vanguardismo econômico e tecnológico à capacidade de produção cultural 

adaptada aos formatos contemporâneos. Em rápidas respostas ao mercado do setor. No caso, a 

formidável capacidade de CG de se adequar ao circuito econômico da cultura é 

substancialmente exemplificada pela sua grande festa junino, iniciativa proeminente no rol 

das indústrias criativas da Paraíba. A festa como máxima representação do município que se 

destaca por um perfil especial, segundo comentários de Gilberto Gil: “Essa vontade, esse 

anseio de ser Nova Iorque que Campina Grande tem [...] essa característica de entreposto, de 

eixo, de Carrefour, de cruzamento do Nordeste.”    

Contudo, vimos como o município é lugar de acentuada divisão política, com a 

permanente ação de grupos opositores, formados segundo velhos modelos oligárquicos que 

tanto vicejaram na história política da Paraíba. 

Na dimensão sociogeográfica ou espacial da festa, o São João das Casas se caracteriza 

de modo especial, principalmente pelas suas características de reunir amigos, parentes e 

familiares, indicando que o evento, em configurações distintas do formato culturalmente 

difuso do Parque do Povo, é fator de estímulo para a manutenção do antigo costume de 

referenciar os santos juninos. Em práticas lúdicas com significação para o pertencimento 

sociocultural identitário. Na cartografia espacial, não restrita ao Parque do Povo, mas que se 

espalha por outros territórios, também há o exemplo do Centro de Artes e Cultura, criado em 

2007 para atender mais materialmente aos propósitos políticos que, acusados de pasteurizar o 

evento, propalam, pelo menos em discursos publicitários, o ideário de conservação das raízes 

culturais.  

De qualquer forma, independentemente da ação política, o Centro de Artes e Cultura e 

outras representações da cultura tradicional se articulam com a economia do turismo, ávida 

pelo mercado da “autenticidade local”. Entretanto, na cartografia do Parque do Povo há uma 

notória divisão social, com camarotes, outros locais mais sofisticados e restaurantes luxuosos, 

produtos de maior custo e seccionados da concentração da massa popular, aspecto que nos fez 

discorrer, sobre o grande e principal lugar de realização da festa como um espaço social 

eivado de estratificações. 

Ainda na dimensão sociogeográfica, vimos como o Sítio São João, montado de modo a 

cristalizar o passado rural nordestino, ironicamente é uma iniciativa de confronto ao poder 

municipal, ao ser obra de um ativista cultural fiel ao grupo Cunha Lima, opositor ao prefeito 

Veneziano Vital do Rego, o qual, seguindo a mesma fórmula dos seus adversários, que o 
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antecederam na administração campinense, também propaga a festa como realização voltada 

para a defesa das tradições regionais.  

A questão é fundamental para a demonstração do atrelamento da sócio-espacialidade do 

evento à política, dimensão mais efervescente em termos de consensos e disputas, ainda mais 

pronunciados nas convergências dos diferentes campos observados. A complementaridade 

entre o poder público municipal que se alia aos investimentos empresarias, conseguindo 

viabilizar financeiramente a festa, coloca CG e seu evento no circuito do mundo das trocas, 

sob o reconhecimento da sociedade local que considera a festa como indispensável produto 

comercial, inclusive no âmbito do turismo, para o incremento da economia campinense. 

A ligação entre a política e a economia também abre espaços para a mídia que, por sua 

vez, encontra múltiplas pautas no evento, de modo a elaborar diferentes reportagens, matérias-

primas para atingir seus próprios objetivos comerciais, ampliando a visibilidade do evento. As 

editorias de turismo, particularmente, fazem a ligação entre os objetivos políticos e 

mercadológicos, que sobrepõem a festa como produto turístico. A mídia ainda é atraída e se 

satisfaz pelo caráter espetacular do evento, delineado pela riqueza de expressões artístico-

estéticas, convites ao lúdico, que ela acaba promovendo como ponto central dos festejos, ao 

tanto estimular a participação do público. 

Contudo, vimos como a mídia se compromete quando toma sentido eminentemente 

publicitário, na tentativa de persuadir, tarefa que às vezes alcança sucesso. Em outras 

oportunidades se depara com espírito lúdico participativo do público, já previamente seduzido 

pelas emotividades socioculturais identitárias e pelas ofertas de diversão e prazer da festa, 

comportamento de resistência, indicador de conflito, ou pelo menos de disparidades em 

relação aos propósitos políticos, objetivos comerciais e intencionalidades persuasivas dos 

veículos de comunicação. 

Entre as tensões da dimensão política discorremos sobre o ambiente de disputas 

presente em CG mediante a competitividade dos grupos políticos rivais, que têm o Maior São 

João do Mundo como um dos objetos mais motivadores e representativos de suas contendas. 

Destaca-se também o fato de os organizadores do Maior São João do Mundo serem alvo de 

intermitente reverberação crítica ao investir em apresentações de produtos da indústria 

cultural. Eles, por sua vez, defendem-se ao apregoar que agem democraticamente ao 

contemplar tantos as expressões culturais tradicionais como as modernas, abrindo generosos 

espaços para artistas comprometidos com as temáticas regionais, além de trazer expressões 

modernas, destacadamente as bandas de forró eletrônico, de modo a atender as aspirações 
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populares. O público acaba referendando as justificativas políticas ao realmente comparecer 

em massa nos shows das referidas bandas.  

Entretanto, o enfrentamento aos políticos provocado pelo formato cultural da festa 

possui eficácia limitada, em virtude de a administração municipal fazer valer seu poder de 

decisão sobre todo o planejamento, gestão e execução do evento.   

Resta aos críticos o consolo de a participação popular ser determinante para o sucesso 

da festa, definindo sua magnitude. Tal questão parece se potencializar no entendimento de que 

a massa popular desconsidera a força política, como se ela fosse ínfima, útil apenas para 

garantir a realização do evento, mas depois até desdenhada, reconhecida como dispensável e 

completamente fora do contexto daquilo que é de maior interesse do público, as práticas 

lúdicas. 

Tal comportamento popular pode suscitar entendimentos de ele ser alienado, sem 

conscientização sociopolítica, fora dos parâmetros dos exercícios da cidadania coerente e 

compromissada, mas como esperar seriedade e lógica social em festas, se elas surgem, 

justamente, como ocorrências transgressoras da normalidade e regras do cotidiano?    

Todavia, cremos ser mais relevante considerar que as vozes críticas, mesmo sem 

eficácia decisória, ao lado do envolvimento e participação popular que vivencia a festa à sua 

maneira, desconsiderando a presença política, sobrepondo o prazer de festejar em diferentes 

práticas lúdicas, acabam por elaborar uma força simbólica que vigia as ações dos 

organizadores, impondo limites. No caso, o poder municipal sempre se vê obrigado a 

propagar a festa com legítima manifestação da cultura regional, garantir a presença de 

expressões artísticas da terra e oferecer oportunidades para diferentes tipos de comerciantes 

que faturam com o evento. Claro que há desvios e conflitos no processo, a exemplo de relatos 

que apresentamos no texto, tais como o fato de artistas locais, quadrilhas e trios de forró 

sofrerem com a demora do pagamento de seus respectivos cachês, inadimplência que não 

acontece com cantores e bandas famosos. Não há, também, isonomia entre a distribuição de 

espaços e barracas para a exploração comercial no Parque do Povo.  

Mas, de qualquer forma, as oposições à condução política representam uma mediação 

simbólica com efeito real que obrigam aos organizadores da festa a, ao menos, manter os 

discursos promocionais sobre a festa ter um formato de manifestação tradicional e tanto 

promover a economia local, especialmente como fomento ao turismo. Falas ampliadas pela 

mídia que proporcionam resultado, em virtude da concretização do fluxo turístico, o 

incremento do comércio campinense, e a cooptação popular, já que o público desconsidera as 
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ações políticas para se entregar às vivências lúdicas e assume o ufanismo de fazer parte da 

comunidade que promove a maior festa junina do mundo.  

É interessante e fundamental insistir que esse complexo conjunto de oposições e 

confluências se processa num campo simbólico com acentuado efeito real e concreto, em 

consideração à magnitude da festa, sua projeção imagético-discursiva sedutora para o 

imaginário regional e nacional, garantido pelo interesse da mídia e a visibilidade que ela 

proporciona ao evento campinense. Caracteriza-se algo tão presente e significativo para a 

sociedade contemporânea, as mediações e representações como dispositivos decisivos para a 

formatação e o entendimento das realidades do Maior São João do Mundo.     

Com o intuito de concluir a questão, lembramos que ao longo de nossos apontamentos e 

reflexões procuramos abordar a festa segundo seu caráter multi e interdimensional, no 

reconhecimento de sua fenomenologia festiva como objeto de consumo típico e inerente ao 

mundo das trocas, peça simbólica projetada segundo a ordem consumista da 

contemporaneidade. Situamos o evento mediante seu propósito de atender a objetivos 

políticos, planos comerciais e a emotividade lúdica do povo, teleguiados pelas configurações 

socioculturais do hoje, do agora, das linguagens midiáticas.    

Contextualizamos aspectos sobre a magnitude das operacionalizações e entrelaçamentos 

entre a sociedade, mídia e espetáculos, definindo a interdependência entre tais setores, 

influindo na configuração de sociabilidades e no incremento da economia da cultura. 

Fenômeno notório nos grandes torneios esportivos, com destaque para as copas do mundo e 

as olimpíadas, grandes festivais de música e cinema e megaeventos festivos populares, 

conjunto de realizações exemplares para o entendimento do mundo dos espetáculos 

contemporâneos (RUBIM, 2005, p. 19-20).   

O Maior São João do Mundo conforme suas projeções de megaevento espetacular 

atende aos parâmetros dos espetáculos da atualidade, adaptando-se conforme as exigências do 

mercado, da mídia e das novas sociabilidades. Neste caso, lembramos sobre o grande número 

de empresas e instituições públicas que associam suas marcas aos festejos, à cultura 

nordestino-junina, fazendo parte ou não do rol de patrocinadores ou apoiadores, ao 

reconhecermos a festa como uma “vitrine comunicacional”, conforme a definição, na 

perspectiva do folkmarketing, de Lucena (2005).  

A festa se firma e cresce nesse modelo. Mas encontra resistências críticas que se 

preocupam em defender a qualidade dos produtos culturais, na luta para que eles não percam 

a trilha da história e de sua identidade. Porém, considerando o viés pragmático do modelo 

adotado, seria até mesmo um pouco irrealista, como também ingênuo, acreditar que mediante 
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a potencialidade econômica e promocional do evento seus organizadores políticos poderiam 

abdicar do formato industrializado. Os conflitos de ordem cultural, então, derivados dos 

confrontos sobre a autenticidade e industrialização da festa campinense, têm sua razão de 

existir. Afinal, vêm no bojo de uma ampla discussão multidisciplinar que se potencializa a 

cada dia. Especialmente no campo dos estudos culturais, repleto de temas diversos, tais como 

a hibridização da cultura e transversalidades entre o tradicional e o contemporâneo, o rural e o 

urbano.  

A organização política do evento tem a seu favor os avanços conceituais de que a 

autenticidade, tradicionalismos, preservação cultural e temas afins não devem ser discutidos 

sob parâmetros de pureza e originalidade, mas em entendimentos de que eles passam por 

processos de evoluções, adaptações influências de novos dispositivos tecnológicos de 

reprodução ou representação. Tanto que no desenvolvimento deste estudo tratamos da questão 

segundo as concepções de “reinvenção das tradições”, ao reconhecer basicamente que a 

temática junino-nordestina da festa campinense se efetiva em reproduções daquilo que é 

admitido como representações da cultura regional de raiz em linguagens da 

contemporaneidade, misturadas a expressões da cultura pop e massiva. 

Identificamos os projetos políticos que procuram empregar representações do passado 

como instrumentos de memória coletiva induzida, controlada, uma forma de coerção, 

equivalente a formas de violência simbólica. Mas, em se tratando das relações políticas de 

Campina Grande e sua festa, percebemos que o povo se identifica com o apelo da temática 

junina, de acordo com sua formação cultural.    

A tradição não é algo fantasioso, existe, sendo perceptível no conjunto de 

procedimentos, costumes e crenças de uma dada sociedade, que se repetem no passar dos 

tempos, sobrevivendo na vida das pessoas, fazendo parte de práticas e conjunto memorial 

passadas a gerações que se sucedem, que, porém, alteram-se gradualmente. Nada consegue 

perdurar como se tivesse um dispositivo de controle de bloqueio à evolução. Bachelard (1996, 

p. 2), define o problema: “Não é eco do passado. É antes o inverso: com a explosão de uma 

imagem, o passado longínquo ressoa de ecos e já não vemos em que profundezas esses ecos 

vão repercutir e morrer.” Interpretamos as palavras do autor no sentido de que as recuperações 

e representações do passado passam por processos de acionamento da memória individual ou 

coletiva conforme as condições do presente, responsáveis pelas interpretações do futuro. 

Numa particular avaliação de nossas festas juninas, sentimo-nos seguros em nossas 

experiências pessoais, da lembrança de como eram tais celebrações na Paraíba antes do Maior 

São João do Mundo, importantes e significativas para as vivências familiares e sociabilidades 
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comunitárias, em sua singeleza, para a reunião de vizinhos, amigos e familiares: fogueiras, 

bandeirolas, fogos, comidas típicas, especialmente as de milho, quadrilhas tradicionais, 

inclusive as improvisadas, entre outros elementos. Tempos em que ninguém imaginava que 

uma celebração do tipo poderia contar com espaço tão amplo como o Parque do Povo, reunir 

dezenas de milhares de pessoas, contar com shows de celebridades, ser um mundo de 

transversalidades culturais, ter o formato da festa campinense, enfim, tão imitado por muitas 

outras localidades nordestinas, em maior ou menor grau.  

Todavia, tal modelo de sucesso, industrializado, não pode dispensar os elementos 

tradicionais, necessários para a composição dos temas festivos tão recorrentes nas redes 

discursivo-imagéticas dos organizadores e da mídia, nas apresentações artísticas e na 

cenografia dos espaços de realização dos eventos. Isso quer dizer que a celebração e as formas 

de festejar mudaram. E, numa afirmação mais conclusiva, confiando na sua força 

metalingüística, reconhecemos o Maior São João do Mundo como um cabal exemplo de 

reinvenção de tradições, ainda mais representativo por se configurar em transversalidades ou 

interfaces culturais, e por ter o status, o potencial simbólico de mudar a configuração dos 

festejos juninos, sem abandonar, mantendo como referência, os tradicionalismos, na máxima 

exploração de sua simbologia.      

Situamos o Maior São João do Mundo, segundo os conceitos de Canclini (2008), como 

um evento modelado pela hibridação de suas expressões artístico-estéticas, com a proposta de 

ampliar o debate sobre os modos de nomeações e estilos em que os diferentes acontecimentos 

do evento são efetivados. Pensamos que os rótulos de culto, massivo ou tradicional, a 

utilização da fórmula “festa popular”, não explicam as forças dispersas da 

contemporaneidade, o hibridismo, a quebra e a mescla das coleções organizadas pelos 

sistemas culturais, a desterritorialização dos processos simbólicos e a expansão dos gêneros 

impuros. A festa, na sua subordinação à égide das políticas públicas culturais, é observada por 

Canclini (2008, p. 55) num aspecto que limita seus aspectos de liberdade, reduzindo-a ao 

âmbito da “existência cotidiana que reproduz no seu desenvolvimento as contradições da 

sociedade.” 

As linguagens modernas e tecnológicas empregadas para apresentar expressões da 

tradicional cultura junino-nordestina presentes do Maior São João do Mundo, ao comprometer 

ou não o caráter original da festa, mostram-se profícuas para despertar o interesse de crianças 

e jovens. Ou mesmo de pessoas de mais idade que recuperam sua memória cultural 

justamente por formas de expressividade mais atuais, acostumadas que estão com os novos 

modelos de mostras de produtos culturais. Em processos criativos que mantém conteúdos 
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tradicionais, mas em novas leituras. As novidades, mesmo que para mostrar coisas antigas. As 

práticas de inventar e reinventar não cerceiam os paradigmas tradicionais, não promovem o 

isolamento cultural derivado da territorialidade geográfica, caracterizações que poderiam 

significar um tipo de etnocentrismo às avessas.  

CG assume, incentiva e consome as flutuações culturais da contemporaneidade. Ao 

realizar um evento temático guiado por fortes tradições, porém expressos por grande 

potencialidade tecnológica. Reinventa tradições na linguagem da eletrônica do Parque do 

Povo, comprovando que as questões da identidade, cultura, tradicionalismos ou inovações não 

são geográficas, mas inerentes ao conteúdo evolutivo que se abre ao exterior, modernidade, 

cosmopolitismo e trocas com o mundo global.  

A percepção referente às culturas populares serem compostas por conjuntos de criações 

e manifestações originais, por terem nascidas e consumidas pelos próprios sujeitos que as 

geraram, não inibe a inspiração de outras culturas, considerando sua receptividade às mídias 

impressas e eletrônicas e produtos da indústria cultural. Mesmo enunciando um mundo 

alienante dos produtos sem qualidade educacional, informativo e cultural, também não pode 

ser taxada, ranços acadêmicos à parte, de vilania total, ou seja, também proporciona 

visibilidade e até inspiração para expressões populares, abertas a mobilidades e experiências 

evolutivas, possíveis graças à queda de antigas fronteiras rígidas. É preciso desconstruir os 

preceitos avaliadores sobre a conduta dos consumidores, taxando-a de irracional, concebendo 

o consumo como o lugar do suntuoso e do supérfluo, “onde os impulsos primários dos 

indivíduos poderiam alinhar-se com estudos de mercado e táticas publicitárias.” (CANCLINI, 

1995, p. 24).  

Os processos identitários culturais são complexos, plurais, reunindo combinações de 

raízes e escolhas. Apenas reforçar as raízes pode inibir a capacidade de criação e invenção e, 

portanto, desestimular a liberdade de criar cultura. Por outro lado, abrir mão das raízes e viver 

apenas em função de escolhas é negar heranças culturais valiosas. A vida e a arte 

contextualizam-se num processo de acúmulos das heranças do passado. Construir uma vida 

social sem escolhas é negar a criação, o ato fundador da cultura. “A abertura ao exterior, aos 

processos culturais de qualidade que reforcem os processos identitários, pode potencializar a 

identidade local. Os processos identitários são hoje complexos e plurais, há uma combinação 

de raízes e escolhas.” (FARIA, 2003, p. 37).  

A festa, mediante sua magnitude, e mesmo em conformidade com as linguagens 

artístico-estéticas e modelo de consumo típico modernos, não pode ser compreendida fora de 

seus contextos históricos e culturais mais amplos que representam a gênese dos novos 
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fenômenos festivos que surgem como espetáculos da contemporaneidade. Genealogia 

dependente de processos basilares para a condução das sociabilidades de nossos tempos, 

como a urbanização, a globalização, desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, 

mudanças nas condições de trabalho e das relações interpessoais. Modelo em que a festa 

histórica se mistura à festa industrial e resulta na festa globalizada que se conecta com as 

redes mundiais da economia, finanças e comunicações, de acordo com a base estrutural em 

que gradativamente se desenvolveu o grande evento campinense, uma realização 

multifacetada, como espetáculo, negócio, comércio e atrativo turístico. Configurações que nos 

levam a situá-la de acordo com novos paradigmas culturais em relação aos célebres 

postulados frankfurtianos: da industrialização da cultura, chegamos à culturalilização da 

indústria e (por que não?) da política.  

Entretanto, apesar de haver forças e vozes críticas, conflituosas e tensas, sobre o 

formato industrializado da festa, prevalece o novo modelo de reestruturação de práticas 

econômicas e culturais direcionadas pela concentração de decisões das elites tecnológicas, 

econômicas e políticas, gerando um novo regime de exclusão. Em se tratando do Maior São 

João do Mundo, verificamos um fosso que segrega as formas de participação cidadã, 

conforme demonstramos no desenvolvimento do texto, o que nos leva a também apontar para 

as desigualdades nas relações trabalhistas, condições de produção e comercialização do 

evento. Tudo dependendo e reduzido ao comando político, de modo que a festa, 

paradoxalmente, seja uma realização exemplar em termos de modernidade, porém arcaica e 

impregnada de vícios no campo da organização política, discrepante em relação às práticas 

cidadãs isonômicas, questão que reconhecemos à luz do pensar de Canclini (1995, p. 29-30):    

 

Poderíamos dizer que no momento em que estamos a ponto de sair do século XX as 
sociedades se organizam para fazer-nos consumidores do século XXI e, como 
cidadãos, levar-nos de volta para o século XVIII. [...] Somos subdesenvolvidos na 
produção endógena para os meios eletrônicos, mas não para o consumo.  

  

Todavia, vimos que independentemente dos interesses empresariais e políticos, o Maior 

São João do Mundo se aperfeiçoou de modo a ocupar significativo espaço representativo na 

sociedade campinense, caracterizando-se pelo privilégio de articular desdobramentos de 

elementos culturais significativos para o imaginário regional, compondo a força motriz para a 

magnitude do evento.  Como lembra Maffesoli (1998 p. 136 e 137) “O importante é a energia 

despendida para a constituição do grupo, [...] a constituição em rede dos microgrupos 

contemporâneos é a expressão mais acabada da criatividade das massas.” 
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A festa é talhada de modo a atender os históricos contornos econômicos da cidade que 

sempre perseguiu a vanguarda do desenvolvimento regional. Por isso, a maior festa de São 

João do mundo, no município de CG, é um sugestivo jogo de linguagem, representativo para 

projetar a associação entre a localidade e seu festejo como se fosse algo natural e espontâneo.  

Na Paraíba, Estado repleto de grandes talentos em todos os campos da arte, e notória 

dificuldade da maior parte dos agentes culturais, sejam amadores ou profissionais, de fazer 

com que suas criações cheguem com maior eficiência comercial ao consumidor. Percebemos 

dificuldades na produção artístico-cultural, que poderiam ser resolvidas com ações dinâmicas 

e modernizantes da economia criativa, ou indústria criativa, com o devido saber, criatividade, 

competência operacional e o indispensável profissionalismo.   

Entretanto, o problema é mais acentuado na capital João Pessoa, explicitado, em parte, 

pelo fato de a cidade, mesmo com o dobro do tamanho de CG, não ter um evento festivo 

público que se aproxime da magnitude do Maior São João do Mundo. Foram-se os tempos em 

que a Festa de Nossa Senhora das Neves tinha representatividade como celebração festiva 

popular. No caso, não cabem as prolixas defesas bairristas pessoenses no sentido de se criticar 

o formato industrializado da realização campinense, simplesmente porque não há 

possibilidades de se criar uma festa de tamanho porte sem admitir, por mais que fira as 

sensibilidades defensoras dos tradicionalismos, as interfaces culturais, o hibridismo artístico e 

estético de nossos dias.  

Portanto, em que pesem os diversos problemas estruturais, políticos e socioculturais do 

Maior São João do Mundo, sua força econômica e projeção simbólica são significativas, 

colocando CG à frente da capital do Estado em termos de produção e realização cultural, no 

âmbito das indústrias criativas. Neste sentido, atribuímos significativa relevância aos estudos 

do turismo que apregoam a necessidade do lugar ter sua identidade específica, caracterização 

melhor delineada pelas atrações culturais.  

Carvalho (2009) afirma que a cidade de João Pessoa, no âmbito da economia do 

turismo, peca por investir quase que exclusivamente na exploração de suas praias como oferta 

turística, produto comum a todos os estados nordestinos, deixando de apoiar sua rica 

produção cultural, comportamento que prejudica a solidificação da “personalidade turística 

paraibana”, algo de muito valor no mercado. Em decorrência, segundo o referido pesquisador, 

a identidade do turismo regional é melhor projetada pelo Maior São João do Mundo: “A festa 

campinense é composta por uma fenomenologia cultural que aglutina expressões simbólicas 

identitárias, interessando-me destacar os aspectos relativos à atratividade para o turismo, sua 

eficácia para delinear a personalidade turística paraibana.” (CARVALHO, 2009, p. 304).    
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A potencialidade turística de CG se confirma no discurso oficial promocional, porém 

com chancela da Embratur, presente no projeto de comercialização Maior São João do Mundo 

de 2007: “Há 24 anos, a maior cidade do interior do Nordeste realiza ‘O MAIOR SÃO JOÃO 

DO MUNDO’, mantendo viva a cultura popular nordestina rica em crenças, superstições, 

danças e músicas” (grifo do autor). O texto acrescenta que se trata de um evento consolidado 

que “resgata a rica produção da arte e das manifestações populares, mantendo a tradição 

festeira da Paraíba e do Nordeste”. Posteriormente afirma:  

 
A cada ano toda a cidade se prepara pra viver, durante o mês de junho, um 
contagiante clima de alegria. A animação da música nordestina que proporciona 
ainda mais beleza à festa junina é engrandecida por centenas de quadrilhas com suas 
belas coreografias, coloridas bandeirolas, o calor das fogueiras e as luzes que 
enfeitam as ruas.  

 

A mesma mensagem publicitária explica que o São João se tornou um patrimônio dos 

campinenses e do país e que a Embratur o aponta como “a maior festa popular do Nordeste e 

uma das mais importantes do País”. Mostra que a realização do Maior São João do Mundo 

fortalece o calendário turístico em função do setor cultural, da “valorização das manifestações 

locais, como quadrilhas, trios de forró pé de serra, poetas populares, repentistas, cantores e 

compositores”. Destaca a parte social, ao dizer que há promoção “da valorização da mão de 

obra local”, sem desconsiderar a área econômica, em relatos que destacam o evento por 

oferecer oportunidades de negócios para “bens e serviços, potencializando a geração de 

divisas e ocupação.” 

Por outro lado, além do bem ou do mal das questões políticas e econômicas que 

decidem pelo formato cultural do Maior São João do Mundo, entrelaçadas ou não aos 

determinismos das preferências e emotividades populares, a magnitude do evento acaba 

decidindo seu modelo, que na atualidade parece ser irreversível, mediante seu sucesso 

material e uma forte e intensiva rede de projeções simbólicas significativas.  

Por mais que os enunciados sejam de responsabilidade da política oficial, 

testemunhamos se tratarem de um tipo de falas que sensibilizam a sociedade campinense e 

paraibana, além de turistas, garantindo a aceitação do atual modelo político, econômico, 

social, cultural e lúdico, como festividade pertencente ao mundo local. Fenomenologias 

exemplificadas de forma metalinguística pelo Memorial do Maior São João do Mundo, 

exposição histórico-cultural que há cinco anos passou a fazer parte das atrações da festa, ao 

relatar, através de folders, cartazes, jornais, revistas e fotos a história da criação e 

desenvolvimento da festa. Iniciativa que atraiu o seguinte comentário da mídia:  
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A exposição emociona a todos que viram o evento surgir e crescer e que de uma 
forma ou de outra faz parte da história de cada campinense ou visitante que 
participou deste todas as edições do evento. Para os que estão conhecendo a festa 
agora o memorial inspira várias leituras, sob diversas óticas, quais sejam: história, 
tradição, divulgação etc. Idealizado pela professora Cléa Cordeiro o acervo se 
expande a casa ano com o crescente resgate do material de caráter inusitado.1 

 

Do ponto de vista eminentemente popular, relativo às sociabilidades campinenses que 

tanto se sensibilizam com sua grande festa, consideramos o apaixonado pronunciamento de 

Clóvis Alves de Medeiros que assim classifica o Maior São João do Mundo: “Cada vez fica 

mais grande”. Este ufanista campinense não titubeia em falar do evento numa linguagem 

publicitária, porém exemplar para a significação da festa para a sociedade local. “Em CG cada 

ano que passa se revitaliza o São João, a festa nordestina. Por aqui passam os maiores nomes, 

figuras que precisam manter viva uma tradição que é do Nordeste. Isso faz com que o 

Nordeste apareça mais no cenário nacional” (informação verbal), afirma o comerciante.  

 O Maior São João do Mundo impressiona com as cenas da TV que focam milhares de 

pessoas se acotovelando para assistir aos megashows realizados no principal ponto de 

exibições artísticas, o espaço reservado à platéia em frente ao palco do Arraial Hilton Mota do 

Parque do Povo, dançando, vibrando e aplaudindo seus ídolos. Isso simboliza que o caráter 

espetacular do evento é aceito e assimilado pelo público, na configuração da força do espírito 

lúdico que permeia a festa. Serve, ao mesmo tempo, como motivação para arroubos de 

ufanismo e orgulho de muita gente por pertencer à terra que promove tão grandioso evento.  

Se os organizadores da festa alcançam seus objetivos de promoção e prestígio, num ato 

de cooptação, o envolvimento das pessoas participantes, tanto nos aspectos lúdicos quanto nos 

identitários e emotivos, demonstra que a festa também é do povo, levando-nos a considerar 

que ela é passiva, dicotomicamente, de duas apropriações simbólicas: a política e a popular. 

Situação discutida por Amaral (1998, p. 278): “O poder instituído tenta fazer uso dela em seu 

favor, mas a festa não se deixa capturar. A negociação entre os símbolos da festa e seu uso 

político é complexa, e ela só se rende naquilo que considera necessário para atingir seus 

objetivos.”  

 O Maior São João do Mundo se configura conforme traços estruturais das festas, na 

perspectiva de sua sociabilidade e do lúdico, ao aparecer como evento transcendente, tecer 

simbologias de um mundo ideal, no sentido de proporcionar bem estar aos indivíduos, com 

aproximações, atividades prazerosas de comer, beber, dançar, atos de risos e alegrias 

compartilhados em situações de hospitalidade, receptividade e solidariedade em ambientes 
                                                 
1 NA PARAÍBA se vive o melhor São João do Mundo. Revista Trade World. São Paulo. Maio. 2008, p. 59 . 
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animados. Seus tempos e espaços que parecem não existir ou tomam novas configurações, 

mais palpáveis no âmbito do imaginário, engendrando, transformando, refazendo as auguras 

da vida. Por isso, conforme as ideias sobre o “dilema brasileiro”, apontado por DaMatta 

(1997), há o desafio da convivência entre os opostos que optam por escolhas diferenciadas nas 

vivências societárias, nas quais as celebrações surgem como solução simbólica, em que a 

questão das diferenças é solapada pela participação comum nos atos comemorativos, quando 

o “ser” ou “não ser” se unem para o surgimento de uma personalidade única e igualitária, a 

festiva, em que a concretização de utopias ainda que por breves períodos, sobrepõe projetos 

coletivos aos individuais, na dramatização do social, porém sem frustrar sonhos, anseios e 

fantasias individuais.  

Na festa campinense a religiosidade, tradições, raízes culturais e identitárias, a estética 

junina em suas múltiplas facetas, a totalidade enfim dos signos temáticos populares presentes 

alcança alta representatividade para a sociedade local e visitantes. Alto significado emotivo, 

tão perceptível na participação lúdica, que induz o público a se apropriar, dominar ampla e 

irrestritamente os simbolismos das comemorações, no seu imaginário que privilegia as 

sensibilidades humanísticas mais nobres. Tal posicionamento é exemplificado pelas 

sensibilidades de José Barbosa Sobrinho (Zé Pretinho), aposentado, um senhor que nos 

impressionou pelo bom humor, espontaneidade, receptividade e lucidez, mesmo aos 84 anos, 

mas também com um perfil de patriarca cônscio e respeitado pelos familiares.   

Nomeamos Zé Pretinho como exemplo representativo do espírito junino campinense, 

que ao festejar em sua residência, no bairro da Liberdade nos brindou com a revelação de que 

gostava de brincar no Parque do Povo, lugar que parou de frequentar por causa de sua 

avançada idade, além de relatar com um largo sorriso que atestou sua afirmação: “Neste ano 

fui só no Sítio João, porque eu adoro, aí eu fui. Vi tudo que foi da minha época, aquelas 

antigas casas de farinha, negócio de fazer cachaça, que foi do meu tempo, onde eu nasci e me 

criei. É a maior felicidade da minha vida, me sinto o homem mais feliz do mundo.” 

(informação oral). 

É justamente a população campinense, o “homem da terra”, que delineia a identidade 

local do Maior São João do Mundo, no seu devido plano simbólico de grande eficácia, 

construindo a história social de sua portentosa celebração. Bakhtin (1987, p. 8), considerou a 

importância das festas para significar situações de ordem social conforme a cronologia 

temporal, ao representar fases históricas, períodos de crise, de transtorno, na vida da natureza, 

da sociedade e do homem. “A morte e a ressurreição, a alternância e a renovação, 

constituíram sempre os aspectos marcantes da festa.” 
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No intuito de concluir, sinteticamente, sobre os principais pontos desta pesquisa, 

observamos que não há como esperar situações simples e cômodas num evento alçado à 

condição de espetacular, nos seus mais diversos aspectos, com complexidade política, e 

culturalmente multifacetado. Em dinâmicas fenomenologias, de acordo com o modelo das 

organizações e práticas festivas contemporâneas, um novo tipo de celebração com novos 

perfis, maior complexidade.  

Não há apenas uma explicação. Trata-se antes de entender processos dicotômicos. 

Entender como as forças hegemônicas vêm conseguindo se situar nos cenários estratégicos da 

economia, da política e da comunicação, em que as sociedades se transformaram. Por outro 

lado, a incapacidade dos movimentos de sociais em atuar nesse cenário decisivo.  

As mudanças na oferta e no gosto dos participantes da festa indicam que o controle 

econômico se associa ao apogeu de certos traços estéticos e culturais que não são exclusivos 

do Maior São João do Mundo, mas que encontram nele um representante exemplar. 

Expressões artístico-culturais e a cenografia da festa recuperam traços dos tradicionalismos 

junino-nordestinos, com representatividade cultural identitária para grande parte dos 

participantes, porém é notória a força da ação espetacular sobre as formas pessoais de 

respostas às expressões culturais do evento, “a indução ao fascínio por um presente sem 

memória e a redução das diferenças entre sociedades a um multicuturalismo padronizado, 

lugares em que os conflitos, quando admitidos, resolvem-se de forma por demais ocidental e 

pragmática.” CANCLINI (1995, p. 40 e 41). 

O Maior São João do Mundo se configura pelos parâmetros da economia da cultura, 

novas tecnologias e novos sistemas de interesse da indústria cultural, em parceria com a mídia 

que procura e investe naquilo que se mostra fantástico, na ampliação de seus significados, 

uma série de questões que despertam os ambiciosos olhos políticos. Rubim (2005, p. 27), 

atenta para a improbabilidade de “uma simplificadora identificação entre espetáculo, 

falseamento e dominação”, em que as festividades populares, tais como os espetáculos e 

procedimentos da atualidade, “tornam-se novos e essenciais campos de disputa, desiguais, 

como a sociedade capitalista em que ainda vivemos.” 

Mesmo reconhecendo o Maior São João do Mundo como um ambiente de 

desigualdades, confessamos nossa afinidade pessoal pelo tema escolhido para a pesquisa, cujo 

desenrolar aumentou nossa sensibilidade afetiva, uma paixão pelo mundo campinense e sua 

festa, posição instigante para arriscarmos uma breve contribuição particular imbuída do 

propósito de discutir e apresentar sugestões para o aperfeiçoamento do evento. Principalmente 

no campo sociocultural, a partir de políticas públicas mais incisivas e eficazes, com 
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mecanismos que contemplem a articulação da produção da cultura local com as próprias 

realizações governamentais no setor. Cremos no potencial produtivo dos agentes culturais 

campinenses e paraibanos para serem parceiros mais efetivos na formatação artístico-estética 

do Maior São João do Mundo, de modo a diminuir os espaços ocupados por expressões 

industrializadas, sem comprometer o interesse e entusiasmo popular. Porém, o processo de 

parceria não deve ser pensado na função emergente de se decidir a programação do evento em 

cada de uma de suas edições, nos períodos próximos de sua realização, mas no decorrer de 

todo o ano, perenemente. 

Se há recursos para cobrir os gastos com celebridades e bandas de forró eletrônico de 

maior sucesso, há também numerário suficiente para ser aplicado em diferentes ações de 

fomento à produção cultural regional, sob o parâmetro de que a cultura é vetor de 

desenvolvimento. Por isso merecedora de programas contínuos, úteis, até, para combater 

barreiras de cunho social, com força econômica para diminuir desigualdades, e simbolismos 

estimulantes para a participação comunitária.   

Vislumbramos para CG e sua grande festa amplas possibilidades para políticas públicas 

que evitem projetos demasiadamente dependentes do capital e das relações de cada agente, 

produtor cultural ou artista com o circuito mercadológico da arte e cultura. Ou seja, pensamos 

na necessidade de o investimento público ser independente na função de firmar parcerias e 

captar patrocínios, em atos transparentes, de forma a conseguir a aquiescência popular, a qual 

pode se transformar em adesão à festa, em estímulo para o espírito lúdico participativo. Tipo 

de procedimento que necessita clareza e objetividade em relação às metas pretendidas, 

cuidados que facilitam até mesmo o financiamento das atividades artísticas e culturais locais 

por parte dos poderes estadual e federal, assim como o investimento de empresas privadas.  

Trata-se de um maior cuidado com o planejamento municipal da cultura, a partir da 

assimilação de que o Maior São João do Mundo, mediante sua magnitude e projeção icônica 

de patrimônio da sociedade campinense, não pode ser circunscrito a total domínio político, 

mas aberto para a participação popular, numa perspectiva sine qua nom, fundamental para 

projetos e definições de políticas culturais exequíveis e eficazes.  

Seja para servir como argumento à adoção novas políticas públicas, ou mesmo situar o 

ponto fundamental que garante a magnitude do Maior São João do Mundo, como megaevento 

festivo brasileiro, encerramos nossas considerações com a reafirmação de que o envolvimento 

popular é preponderante. Em virtude de as pessoas assimilarem que enquanto não for possível 

a vida diária de trabalho prazerosa sugerida por Marcuse (1968), há o consolo das festas, a 

exemplo da festa junina campinense, que pode pecar por não perdurar por um cotidiano 
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indefinido temporalmente, mas perdura, ao menos, por entusiastas 30 dias. Como estímulo ao 

espírito e o olhar para serem livres nas contemplações e emoções espontâneas, abertos, no 

dizer de Morin (1986, p. 97), à prosa e à poesia, vivendo na participação, no amor, no fervor, 

na comunhão, na exaltação, no rito, na festa, na embriaguez, na dança e no canto, 

transfigurando a vida prosaica de tarefas obrigatórias e utilitárias.  

O povo é decisivo para que se deixe “rolar a festa”, especialmente o Maior São João do 

Mundo.  
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6.2 INFORMAÇÃO VERBAL 
 

ALBUQUERQUE, Regina. Campina Grande: Entrevista agendada,  na SEDE, Coordenação 
de Turismo, no dia 17 de maio de 2007, às 13h30min. 

ALMEIDA, Arlindo. Secretário de Desenvolvimento Econômico da PMCG. Campina 
Grande: Entrevista agendada, no dia 8 de outubro de 2009, às 14h. 

ALMEIDA, Janailton Ferreira. Campina Grande: Entrevista colhida no Bairro Liberdade, no 
dia 23 de junho de 2008, às 20h. 

ARAÚJO Lorena. Turista de Aracaju, Sergipe. Distrito de Galante: Entrevista colhida no dia 
22 de junho de 2008, às 22h. 

ARRUDA Carlos Eduardo Vitorino. Turista. Distrito de Galante: Entrevista colhida no dia 13 
de junho de 2008, às 11h45h. 

BARBOSA SOBRINHO, José (Zé Pretinho). Campina Grande: Entrevista colhida em sua 
residência, no Bairro Liberdade, no dia 23 de junho de 2007, às 21h. 

BARBOSA, Marcos. Campina Grande; Entrevista colhida no Bairro Liberdade, no dia 23 de 
junho de 2007, às 21h10min. 
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BARBOSA, Nilton. Funcionário do setor de vendas e marketing da Souza Cruz. Campina 
Grande: Entrevista colhida no Parque do Povo, no dia 1º de junho de 2007, às 19h30min. 

BARBOSA, Sérgio. Campina Grande: Entrevista colhida no Bairro Liberdade, no dia 23 de 
junho de 2008, às 23h. 

BARBOSA, Socorro Pereira. Campina Grande: Entrevista colhida no Bairro Liberdade, no 
dia 23 de junho de 2007, às 21h42min. 

BARROS, José Roberto Barros. Candidato a corte junina. Campina Grande, Centro de Artes e 
Cultura Marinês: Entrevista colhida no dia 31 de maio de 2007, às 18h 10m. 

BASTOS, Maria Marlene. Turista de Fortaleza, CE. Distrito de Galante: Entrevista colhida no 
dia 14 de junho de 2008. 

BATISTA, Eliane Santos. Campina Grande, Bairro Liberdade: Entrevista colhida no dia 23 de 
junho de 2007, às 21h 15m. 

BELMONT Márcia Regina. Turista baiana. Campina Grande, Parque do Povo: Entrevista 
colhida,  no dia 22 de junho de 2008, às 22h. 

BEZERRA Maria Conceição Tavares. Campina Grande, Bairro Liberdade: Entrevista colhida 
no dia 23 de junho de 2007, às 19h 50m. 

BEZERRA Valdemira. Campina Grande, Bairro Liberdade: Entrevista colhida no dia23 de 
junho de 2007, às 20h 15m.   

BEZERRA, Juliermes de Sá. Campina Grande: Entrevista colhida no Bairro Liberdade, no dia 
23 de junho de 2007, às 19h15min. 

BRITO, Maxweell Barbosa de. Campina Grande: Entrevista colhida no Bairro Liberdade, no 
dia 23 de junho de 2007, às 21h38min. 

CARMO,  Ana Beatriz do. Distrito de Galante: Entrevista colhida no dia 13 de junho de 2008, 
às 11h. 

CORDEIRO, Cléa. Ex-diretora do Departamento de Turismo da PMCG e ex-presidente da 
Empresa Paraibana de Turismo (PBTUR). João Pessoa: Entrevista agendada em sua 
residência no dia 14 de maio de 2009, às 19h. 

COUTINHO, Flávio. Campina Grande, Bairro Liberdade: Entrevista colhida no dia23 de 
junho de 2007, às 21h40. 

DANTAS, João. Campina Grande: Entrevista agendada em sua residência, dia 8 de setembro 
de 2009, às 14h. 

DONA TERESINHA. Campina Grande: Entrevista colhida no Conjunto Rogério Lustosa, no 
dia 24 de junho de 2008, às 14h. 

JOÃO MÁRIO. Diretor da empresa Liffe. Campina Grande: Entrevista agendada em seu 
escritório no Parque do Povo, no dia 16 de maio de 2007, às 17h. 

LEITE, Isabela Ramalho. Campina Grande, Jardim Paulistano: Entrevista colhida no dia 22 
de junho, às 13h. 
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LIMA, Edivaildo Bartolomeu de. Presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Similares de 
Campina Grande. Campina Grande: Entrevista colhida no Parque do Povo, no dia 31 de maio 
de 2007, às 18h. 

LIMA, Gilvânia Patrícia Correia de. Coordenação de produção do PHM. Campina Grande: 
Entrevista agendada nos bastidores do PHM, no dia 21 de junho de 2007, às 19h30. 

LIMA, Ronaldo Cunha. Poeta, ex-prefeito, governador, senador e deputado federal. João 
Pessoa: Entrevista agendada em seu escritório em João Pessoa, no dia 15 de setembro de 
2009. 

LIRA Gilson. Ex-coordenador de turismo e atual chefe de gabinete da PMCG. Campina 
Grande: Entrevista agendada em seu gabinete, no dia 14 de maio de 2008, 15h30. 

LOCUTOR 1. Marcador de quadrilha. Campina Grande, bairro Catolé: fala colhida no dia 12 
de junho de 2008, às 23h. 

LOCUTOR 2.  Apresentador das quadrilhas juninas. Campina Grande, Pirâmide do Parque do 
Povo: fala colhida no dia 21 de junho de 2007. 

LUCAS FILHO, João. Campina Grande: Entrevista colhida no Bairro Liberdade, no dia 23 de 
junho de 2007, às 21h32min. 

MANGABEIRA JÚNIOR Carlos da Silveira. Turista. Distrito de Galante: Entrevista colhida 
no dia 13 de junho de 2008, às 11h. 

MANGABEIRA JÚNIOR, Carlos da Silveira. Passageiro do Trem do Forró. Distrito de 
Galante, CG: Entrevista colhida no dia 14 de junho de 2008, às 11h20min. 

MARIA DAS DORES. Campina Grande: Entrevista colhida no Sítio São João no dia 3 de 
junho de 2008, às 15h. 

MATOS, Rafaela Morgana. Candidata a corte junina. Campina Grande, Centro de Artes e 
Cultura Marinês: Entrevista colhida no dia 31 de maio de 2007, às 19h. 

MEDEIROS, Clóvis Alves de. Campina Grande: Entrevista colhida no Centro de Artes e 
Cultura Marinês, no dia 24 de junho de 2007, às 16h20min. 

MEDEIROS, Maria de Fátima de. Campina Grande: Entrevista colhida  no Bairro Liberdade, 
no dia 23 de junho de 2007, às 21h30min. 

MEDEIROS, Severina. Campina Grande: Entrevista colhida no Centro de Artes e Cultura 
Marinês, no dia  24 de junho de 2007, às 16h30. 

MENDES, Raísa. Campina Grande, Centro de Artes e Cultura Marinês: Entrevista colhida no 
dia 31 de maio de 2007, às 18h 15m. 

NUNES, Antônio Pereira. Decorador da parte aérea do Parque do Povo. Campina Grande: 
Entrevista agenda  no dia 16 de maio de 2007, às 11h. 

OLIVEIRA Telma Maria Alves de. Distrito de Galante: Entrevista colhida no dia 13 de junho 
de 2008, às 11h20min. 

OLIVEIRA Túlio Campina Grande, Parque do Povo: Entrevista colhida no dia 22 de junho de 
2008, às 22h. 
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OLIVEIRA, Demetrio Alves de. Cenógrafo. Cabedelo, PB: Entrevista agendada em sua 
empresa, no dia 14 de maio de 2008, às 9h. 

OSANÃ, Fred. Cartunista, criador do Centro de Artes e Cultura Marinês e da programação 
visual do Maior São João do Mundo em 2007. Campina Grande: Entrevista agendada em seu 
escritório, no dia 27 de abril de  2007, 13h. 

PACHECO, Delson. Representante da empresa A-Sim consultoria e marketing. (?): Entrevista 
por telefone, no dia 20 de março de 2010, às 16h. 

PADRE JOÃO. Campina Grande: Entrevista colhida no Centro de Artes e Cultura Marinês, 
no dia 24 de junho de 2007, às 18h30min. 

PARTICIPANTE 1. Popular participante do Jornal da Rádio Caturité. Campina Grande: 
Depoimento colhido no dia 5 de junho de 2008, às 13h20min. 

PARTICIPANTE 2. Popular participante do Jornal da Rádio Caturité. Campina Grande: 
Depoimento colhido no dia 5 de junho de 2008, às 13h20min. 

PEREIRA Carolina. Campina Grande, Parque do Povo: Entrevista colhida no dia  22 de junho 
de 2008, às 22h45min. 

PEREIRA, Flaviane do Couto.  Distrito de Galante: Entrevista colhida no dia 13 de junho de 
2008, às 11h10min. 

PEREIRA, George. Historiador. Campina Grande: Entrevista agendada no Parque do Povo, 
no dia 6 de maio de 2007, às 17h40min. 

PEREIRA, George. Historiador. Campina Grande: Entrevista colhida  na Capela de São João, 
no Conjunto Rogério Lustosa, no dia 24 de junho de 2008, às 15h. 

PONTES, Jaqueline. Advogada. João Pessoa: Entrevista agendada em sua residência, no dia 3 
de maio de 2009, às 9h. 

POPULAR, Gentil. Proprietário do KiPastel. Campina Grande: Entrevista colhida no dia 11 
de agosto de 2008, às 19h. 

QUEIROZ, Kênia. Ex-funcionaria da PMCG. João Pessoa: Entrevista agendada, no dia 3 de 
maio de 2009, às 9h. 

RÊGO. Veneziano Vital do. Prefeito da cidade. Campina Grande, Palco Hilton Motta, Parque 
do Povo: Discurso durante show de Zé Ramalho, no dia 24 de junho de 2007c. 

RÊGO. Veneziano Vital do. Prefeito da cidade. Campina Grande, Palco Hilton Motta, Parque 
do Povo: Discurso durante show de Dominguinhos no dia 21 de junho de 2007b. 

RÊGO. Veneziano Vital do. Prefeito da cidade. Campina Grande, Palco Hilton Motta, Parque 
do Povo: Discurso proferido na abertura do Maior São João do Mundo no dia 31 de maio de 
2007a. 

REIS, Carine Vasconcelos dos. Distrito de Galante: Entrevista colhida no dia 13 de junho de 
2008, às 11h10min. 

RIBEIRO, Antonio Carlos. ... Distrito de Galante: Entrevista colhida no dia 13 de junho de 
2008, às 12hh45min. 
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ROMERO, Flávio. Secretário de Educação e Cultura da PMCG. Campina Grande: Entrevista 
colhida no anfiteatro do Centro de Artes e Cultura Marinês, no dia 30 de maio de 2007, às 
20h. 

SÁ, Pastor Claidson Moreira. Campina Grande: Entrevista no bairro da Liberdade no dia 23 
de junho de 2008, às 20h. 

SALES, Lucas. Publicitário, diretor da agência 9ideía. João Pessoa: entrevista agendada em 
sua agência, no dia28 de maio de 2009, às 15h. 

SANTOS Edjane dos. Campina Grande, Bairro Liberdade: Entrevista colhida no dia 23 de 
junho de 2007, às 21h 10m 

SANTOS, Keila Gislane Santiago dos. Campina Grande: Entrevista colhida no Sítio São 
João, no dia 3 de junho de 2008, às 16h. 

SANTOS, Severina dos. Campina Grande: Entrevista colhida no Sítio São João, no dia 3 de 
junho de 2008, às 15h. 

SILVA, Inácio Trajano da. Campina Grande: Entrevista colhida no Bairro Liberdade,  no dia 
23 de junho de 2007, às 19h30min. 

SILVA, Maria de Fátima. Campina Grande: Entrevista no Parque do Povo, no dia 21 de junho 
de 2007, às 19h30min. 

SILVA, Maria do Bom Sucesso da. Campina Grande: Entrevista colhida no bairro Três Irmãs, 
no dia 24 de junho de 2008, às 14h. 

SILVA, Richarlisson Ferreira da. Campina Grande: Entrevista colhida no Centro de Artes e 
Cultura Marinês, no dia 13 de junho de 2008, às 16h. 

SILVA, Tiago Pereira da.    Campina Grande, Centro de Artes e Cultura Marinês: Entrevista 
colhida no dia 31 de maio de 2007, às 18h 20m.  

TIBURTINO, Marcelo. Proprietário da empresa Tiburtino. Campina Grande: Entrevista 
colhida no Centro de Artes e Cultura Marinês, no dia 31 de maio de 2007, às 16h. 

UCHOA Diana. Coordenadora de concurso. Campina Grande, Centro de Artes e Cultura 
Marinês: Entrevista colhida no dia 31 de maio de 2007, às 18h 05m. 

VOCALISTA 1. Distrito de Galante, Campina Grande, Ilha de forró: fala colhida no dia 14 de 
junho de 2008. 

XAVIER, Gláucio Barreto. Auditor de contas públicas do TCE. João Pessoa: Entrevista 
agendada em seu gabinete no TCE, no dia 9 de julho de 20009, às 11h. 
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