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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar como Caruaru, no 
Agreste pernambucano, é transformada pela mídia televisiva em 
Capital do Forró, tendo a sua imagem reduzida ao que denominamos 
aspectos “agro-festivos”. Merece destaque na análise o fato de a 
cidade ser considerada há mais de um século pólo de desenvolvimento 
de sua região, além de viver há cerca de uma década um processo de 
desenvolvimento econômico-social que muda a sua face, moldando-a a 
um espaço urbano de modernidade. Com quase 280 mil habitantes, 
além do sétimo PIB de Pernambuco Estado, a cidade é reduzida pela 
TV a um imaginário rural.  
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1. Caruaru fora da Rede Globo Nordeste  

Este artigo pretende fazer uma análise inicial acerca de como a cidade de Caruaru, 

situada no Agreste pernambucano à cerca de 130 km do Recife, foi construída pela mídia, em 

especial pela Rede Globo de Televisão e a Rede Globo Nordeste, como a Capital do Forró. 

Assim, trazemos à tona a temática da influência televisiva no molde de um forte imaginário 

no tocante à referida cidade. Apontando alguns números: Caruaru, conforme o último censo 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2005, tem uma população 

estimada em 279 mil habitantes e uma área territorial de 928 km2..  

Caruaru é, portanto, a maior cidade do interior de Pernambuco e a quinta do Estado, 

compondo um quadro de importância para toda a região Nordeste. Importância que vai desde 

os aspectos socioculturais até os econômicos. A cidade de acordo com dados de 2004 da 
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Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco detém o sétimo maior produto 

interno bruto (PIB) do Estado, com uma receita aproximada de R$ 1.250.000.000,00. 

Entretanto, apesar dos números, neste estudo demonstra-se que representações midiáticas em 

torno do simbolismo representado pela imagética de Capital do Forró reduzem toda a 

produção do município a uma identidade agrária e folclórica.  

Para levantar alguns pontos que apóiem o que é exposto acima, faz-se necessário 

ressaltar a importância da cidade como pólo econômico do Agreste pernambucano. O 

município exerce a sua influência sobre, aproximadamente, quarenta municípios, englobando 

uma população de mais de 1.200.000 pessoas. Com o objetivo de situar ainda melhor a 

discussão em torno dos dados econômicos de Caruaru e, dessa forma, reiterar a importância 

do embate entre A Caruaru Capital do Forró construída pela mídia televisiva, em especial, e 

a Caruaru da cadeia produtiva, e não apenas dotada de bens simbólicos, mostraremos 

elementos que reforcem a relevância econômica da cidade.  

Eis as principais fontes de renda de Caruaru: o comércio, destacado como um dos 

maiores do interior nordestino; a indústria e o turismo, pela tradição e pelo grande núcleo de 

produção artesanal, destacando-se o Alto do Moura, considerado pela Unesco como o “maior 

Centro de Artes Figurativas das Américas”. Destaque também para a Feira de Caruaru, tida 

como a maior feira popular do Brasil, se tornando em dezembro de 2006, patrimônio 

histórico e artístico brasileiro, título concedido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan).  

Válido ressaltar ainda que 76,9% do PIB estão concentrados no setor de serviços, 

havendo cerca de 2.400 empresas prestadoras de serviços no município; as cinco unidades de 

ensino superior, que oferecem quase de 60 cursos de graduação e pós-graduação, além dos 

cerca de 200 colégios, posicionam a cidade como o segundo centro educacional de 

Pernambuco. Ainda conforme dados do IBGE de 2003, Caruaru dispõe de 105 unidades de 

saúde. No campo da mídia, a cidade conta com duas emissoras de televisão, a TV Asa 

Branca, afiliada da Rede Globo de Televisão; e a TVI, afiliada do Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT); dois jornais semanários, O Jornal Vanguarda
2 e o Extra de Pernambuco, 

além de aproximadamente dez emissoras de rádio, entre freqüências AM e FM.  
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Dando continuidade a importância econômica de Caruaru, é válido frisar o seu 

potencial industrial em áreas bastante díspares como confecções e o pólo farmaco-químico. 

De acordo com matéria publicada na revista Exame (871 de 04 de julho de 2006) intitulada: 

os lugares onde o Brasil cresce como a China, o pólo de confecções liderado pela cidade faz 

com que haja um crescimento médio anual do produto interno bruto do município da ordem 

de dez pontos percentuais, fazendo de fato com que a localidade tenha índices comparáveis 

ao país que mais cresce economicamente no mundo hoje. Em relação à indústria 

farmacêutica, a companhia caruaruense Hebron foi o primeiro laboratório do mundo produzir 

o anticoncepcional masculino já em meados de 1996; conta também com tecnologia para o 

desenvolvimento de drogas utilizadas no combate a doenças como o câncer e a Aids.  

Tantos dados de ordem econômica em um trabalho científico no campo da 

comunicação podem trazer à tona críticas ou, em uma visão mais positiva, curiosidade no que 

tange a esse fenômeno. Julgamos, apesar das considerações feitas acima e do respeito a 

quaisquer das posições suscitadas, de forte pertinência levantar fatos de ordem econômica e 

social porque eles apontarão para o público interessado neste estudo a face menos 

midiatizada de uma cidade que se vê reconhecida, ao menos em termos midiáticos, como 

algo reduzido ao agrário e folclórico para o resto do país. Indo além, consideramos o campo 

midiático — numa clara alusão à Bourdieu — um complexo imbricado por fatores sociais, e 

neles residem o homem, a economia, a sociedade e, óbvio, o espaço urbano. Daí um dos 

fatores que nos levam a considerar esse campo como responsável pelo processo de grande 

transformação vivido por nosso objeto.  

2. Caruaru e identidade  

Hall (2003) assegura que os indivíduos sentem uma necessidade de pertença, a 

necessidade de fazer de algum lugar, um espaço no qual possam sentir-se representados e 

com ele tenham uma identidade. Concordamos com a perspectiva desse autor, todavia, ao 

longo do texto buscamos apontar análises que demonstram um forte reducionismo identitário 

em relação à Caruaru e sua população. Caruaru, para os cidadãos de outras regiões do país, os 

quais conforme Pereira Júnior (2005) identificam na televisão a sua praça pública, espaço 

para obtenção de informações do seu dia-a-dia, reconhecem a cidade como caipira por 

excelência, enxergam o lado exótico, rural e atrasado. 



Ainda centrado na questão da identidade cultural, julga-se relevante aludir às palavras 

de Nilda Jacks (2003), a qual discute questão referente à glocalização e sistemas identitários. 

Quanto mais a globalização avança, mais se recoloca a questão da tradição, da nação e da 
região. À medida que o mundo fica menor, torna-se, cada vez mais difícil se identificar com 
categorias tão genéricas como Europa, mundo, etc. é natural, portanto, que a questão das 
diferenças se recoloque e que haja um intenso processo de construção de identidades e que os 
atores sociais procurem objetos de identificação mais próximos. Somos todos cidadãos do 
mundo na medida em que pertencemos à espécie humana, mas necessitamos de marcos de 
referência que estejam mais próximos de nós. 
Nilda Jacks (2003) avança em suas discussões acerca das identidades culturais 

regionalizadas e critica pontos importantes acerca de uma representação midiática capaz de 

estabelecer enquadramentos que norteiam a imagem do país do Oiapoque ao Chuí, mas que 

são, em sua análise, redutores. 

É comum pensar-se e administrar-se o Brasil do “Oiapoque ao Chuí” como se ele fosse um 
País homogêneo (...) O que se perde nesse tipo de representação é a diversidade cultural. Na 
verdade, estamos assistindo no País, junto com a crescente integração, a afirmação dos mais 
diferentes tipos de identidade. Entre elas encontram-se as identidade regionais que salientam 
suas diferenças em relação ao resto do Brasil, como forma de distinção cultural.  
 Apoiando-se nas considerações de Jacks (2003), este artigo preocupa-se em 

estabelecer reflexão de rigor científico no tocante às questões de identidade regional, 

especialmente, pelo processo de midiatização televisiva. Portanto, o objetivo geral do 

trabalho é analisar de modo reflexivo como a imagem de uma cidade relevante 

economicamente em sua região, como já demonstrado em momentos anteriores, tem sua 

imagem construída para o resto do país como a capital do forró, sendo vinculada, 

exclusivamente, a símbolos identitários folclóricos e agrários.  

Num segundo momento, objetiva-se analisar benefícios e perdas sócio-econômicas 

advindas da consolidação da imagem de Caruaru como a capital do forró. Vale salientar 

ainda, o objetivo deste trabalho em refletir acerca do conteúdo político-ideológico das 

matérias veiculadas no campo televisivo através das quais é formada a imagem de Caruaru 

não só para a população local, mas também de todo o país. 

3. Caruaru: o seu imaginário na Globo Nordeste e na TV Asa Branca 

A fim de buscarmos elementos norteadores e que situem ainda melhor o leitor, é 

necessário reforçar mais uma vez que o presente trabalho está apoiado na força 

midiática televisiva, especialmente da Rede Globo de Televisão, por intermédio da 

Rede Globo Nordeste e da TV Asa Branca de Caruaru, e não de quaisquer outros 

veículos de menor penetração na sociedade brasileira. Esse reforço em nosso discurso 



deve-se ao fato da alusão feita anteriormente à revista Exame, a qual trazia informações 

positivas sobre Caruaru. Vale ressaltar algo notório: essa publicação dirige-se a um 

segmento específico e reduzido, incapaz, em nossa percepção, de remodelar um ideário 

de cidade para o nosso objeto de estudo. 

Depois da série de pontos levantados acerca de Caruaru nestas linhas introdutórias, 

percebe-se que o artigo justifica-se, ainda, pela importância cultural e socioeconômica das 

festividades juninas no Nordeste brasileiro. Tais eventos são responsáveis por fatia 

considerável do espaço que a região ocupa no noticiário nacional, em especial na TV Globo, 

e é justamente a esfera televisiva, a grande divulgadora de um imaginário acerca desse 

espaço geográfico do país. No caso Caruaruense, um imaginário que denominamos de “agro-

festivo”. 

Valdir Morigi (2002) destaca em seu trabalho um processo de reformulação 

imagética em torno da idéia de Nordeste, em especial de Campina Grande, na Paraíba, 

também distante cerca de 130 km da capital de seu estado, João Pessoa. Temos algumas 

restrições ao que é levantado por Morigi (2002), novamente por identificarmos no processo, 

como já exposto, o caráter redutor aos aspectos “agro-festivos”, apesar de concordamos com 

o autor no tocante a uma melhor imagem tecida para o seu objeto de estudo. 

As imagens da festa amenizam esse panorama trágico e triste de uma terra latejante de 
pessoas sofridas e esmagadas historicamente pela opressão dos latifundiários. As imagens da 
festa junina, veiculadas pela mídia, recuperam outra dimensão da Paraíba e do Nordeste: o 
lado criativo, descontraído e festeiro dos nordestinos e consequentemente, essa nova imagem 
destoa da anterior e melhora a imagem da Paraíba no cenário nacional. 
 Estamos habituados a acompanhar a perpetuação midiático-televisiva de caráter 

negativo do interior nordestino pelo acesso a imagens que trazem a seca, a miséria e a 

caatinga, como apontando acima por Morigi e já reforçado por Albuquerque Júnior (2001). 

Caruaru, cidade que tão bem representa o interior do Nordeste, assim como Campina 

Grande, por seus múltiplos elementos folclóricos e culturais, atrai para si uma imagem, 

como já levantado ao longo do texto, agrária e folclórica, entretanto, diferenciada de outras 

partes do interior nordestino. A imagem caruaruense também se transforma, ou melhor, é 

construída em torno de algo mitificado: sinônimo de festa, alegria, cultura popular. Não 

pretendemos ecoar um discurso que soe radical, contudo, mesmo que a aparência seja feliz e 

festiva, estreita a condição local a um caráter de “exótico”, o qual — reiteramos — não 

condiz com a face urbana da sua contemporaneidade.  

Interessante demonstrar que, ao menos para o seu entorno, a visão a respeito de 



Caruaru ganha uma projeção que vai além do ideário festivo, passando para uma aura de 

progresso atrelada a sua segunda marca: a de capital do Agreste. Daí surge o elemento 

balizador deste estudo: o imaginário mitificado acerca do município, num espaço da mídia 

voltado tradicionalmente, como ressaltado anteriormente, à construção de uma realidade 

agrária, folclórica e, acima de tudo, miserável. Caruaru é “matuta”, e não “caipira” como 

dizem em outras regiões brasileiras, mas é feliz; pode-se afirmar que essa é a realidade 

construída acerca do município para àqueles, que ao contrário dos vizinhos nordestinos, só a 

conhecem graças à praça pública citada por Pereira Júnior (2005). 

O estudo, por sua análise da televisão, mais precisamente, do telejornalismo não só 

atrelado a aspectos sociais, os quais se entrecruzam com elementos da cultura regional, 

como exemplo: o São João nordestino pode interessar a todos que desenvolvem atividades 

nas quais os veículos de comunicação ocupam espaço central, ou seja, intervêm na realidade 

social — em uma espécie de cultura das mídias. Tal intervenção ocasiona, conforme Berger 

e Luckmann (1968), a construção social da realidade. 

Destacando os procedimentos do trabalho, o corpus do artigo é constituído por 

matérias jornalísticas feitas para a televisão pela Rede Globo Nordeste e que chegam não 

apenas ao público pernambucano — e sim brasileiro. As referidas matérias — as quais irão 

compor a apresentação oral do texto durante o congresso — foram escolhidas por seu forte 

apelo “estereotipado” de Capital do Forró. Fazem parte do corpus ainda, matérias produzidas 

pela TV Asa Branca, responsável pelas transmissões que chegam a Caruaru e às cidades 

vizinhas como já mencionado. Vale destacar o que é trazido por Morigi (2002) sobre os 

efeitos do padrão Globo de qualidade: 

O simples fato de o evento aparecer na mídia impressa e eletrônica empresta uma significação 
social mais ampla, cristalizada, já consagrada pelo senso comum, uma espécie de adágio que 
se depositou no imaginário social, do tipo tá na Globo. Precisa dizer mais? 
Os trabalhos jornalísticos escolhidos, tanto produzidos pela TV Asa Branca quanto 

pela Rede Globo Nordeste, apesar do caráter aleatório no tocante ao ano de veiculação, que 

no caso da TV Asa Branca vai de 1991 a 2006, enquanto da Rede Globo Nordeste 

compreende o período de 1972 a 2006, tiveram como fator decisivo para a escolha — além 

do já referendado viés “estereotipado”: 1) a relevância em termos de audiência do programa 

no qual foram exibidas; 2) o período do ano em que ocorreu tal veiculação; e 3) os atores 

sociais envolvidos nas matérias.  



Ponto que merece atenção central neste trabalho é a teoria de construção social da 

realidade, discutida ao longo do texto, em especial, ao destacarmos elementos construtores de 

uma realidade midiatizada para Caruaru. Iremos claramente aprofundar nossa análise em 

trabalhos futuros com maior espaço para a discussão — como é o caso da dissertação de 

mestrado e mesmo da tese de doutorado.  

Não esqueçamos do forte apelo político para a construção do imaginário de uma 

capital no agreste pernambucano: A Capital do Forró. Através da consolidação e difusão de 

uma imagem nacional, a da já citada Capital do Forró, graças à intervenção da Rede Globo 

Nordeste, os governos municipais — elementos presentes neste estudo, reforçam a cada 

mandato a condição midiática caruaruense de ser. No presente artigo discutimos dados 

também trabalhados por Morigi (2002), nos quais o autor analisa questões referentes à 

Campina Grande-PB, como já apontado, e que, de acordo com esse autor, sofre 

efervescências políticas referentes às festas juninas. Tal ebulição em nossa análise é algo 

também vivido por Caruaru. 

O significado de estar na mídia, no imaginário social, é mais profundo, além de conferir 
prestígio social ao grupo que está gerindo e administrando a esfera pública, pois mostra o 
conjunto de ações deste como vencedoras, as propostas que tiveram êxito e sucesso, ao 
mesmo tempo ressalta uma imagem que se associa a um estilo de governar, a uma forma de 
administrar. Essas imagens do evento, que são vinculadas às ações dos grupos, das pessoas, 
dos personagens, dos atores políticos locais que as mídias veiculam, reforçam a posição 
hegemônica dos grupos que exercem o poder local.  
 Esclarecendo a reflexão. Esta análise adota a teoria de mídia e construção social da 

realidade pela crença no caráter, acima de tudo, interdisciplinar da comunicação, a qual de 

acordo com Mattelart (1997) é uma ciência filha de várias mães. Percebemos na sua união 

junto à Sociologia, por exemplo, um par consistente o bastante para levantar discussões 

pertinentes, trazer respostas elucidativas e, sobretudo, contribuir não apenas do ponto de vista 

acadêmico, e sim social. 

4. Caruaru e a (des)construção social de sua realidade 

Importante levantar a partir de então, outros procedimentos importantes que permeiam 

o desenvolvimento deste estudo. Iniciemos através dos nomes com os quais o leitor irá se 

deparar ao longo deste e de estudos futuros que possam provocar um desdobramento no 

tocante à discussão, além do motivo de tais escolhas. É visível a posição defendida pelo 

pesquisador (já referendada) de que este trabalho se apóia na reflexão da mídia como 

construção do real, dessa forma, aparece com grande relevância a figura de Pierre Bourdieu, 



especialmente pela sua abordagem referente ao conceito de campo. Além de Bourdieu, é 

demonstrado cuidadoso olhar em torno de Peter Berger e Thomas Luckmann (1999). 

Podemos ir além e afirmar que o aspecto da construção social da realidade está em boa parte 

amparado nos estudos desses teóricos.  

A análise fenomenológica desses últimos dois estudiosos permite uma aproximação 

do cotidiano porque é esse estilo de vida que opera como radiografia habitual dos 

acontecimentos; a imagem mais visível e reconhecível da realidade. Não apenas isso, o 

indivíduo aparece como um produto social — o homo socius, definido pelas sedimentações 

do conhecimento que formam sua biografia, ambiente e experiência.  

Destaque para o papel que Berger e Luckmann (1999) atribuem à comunicação e aos 

meios em todo um processo de “radiografia habitual dos acontecimentos” — um espaço 

significativo que pela construção dialética e o consenso dos atores sociais envolvidos deságua 

na já tão consagrada ao longo destas linhas, construção social da realidade.  

Niklas Luhmann (2000) é o sociólogo que elegeu a comunicação como o operador 

central de todos os sistemas sociais; prova desse posicionamento é o fato de refletir a 

reprodução da ignorância através dos meios — ignorância que deve ser renovada em forma 

de notícia. Nesse ponto cabe ao estudo, com o aporte teórico trazido por Luhman (2000), 

estabelecer paralelos entre o que de fato é notícia, o que se transforma em espetáculo ou mero 

entretenimento; por que não em festa junina? 

Ainda no tocante aos procedimentos de composição deste trabalho, é pertinente aludir 

à Mayo (2000) por seu trabalho acerca da mídia no papel de construtor da realidade, sendo 

também importante para este estudo reflexões feitas ao longo da composição de alguns de 

seus artigos: La Economia Escópica en La Programación Televisiva: Clímax Emocional y 

Mensaje Publicitário (sd) e El Paradigma Mercantil en La Generación de La Cultura 

Mediática: experiência Vs Consumo (sd).  

Outro autor com o qual dialogamos ao longo do trabalho é Pedrinho Guareschi. 

Guareschi (2004) sustenta que os meios de comunicação atuam como fator decisivo na 

sociedade contemporânea, além de articularem mecanismos eficientes e poderosos no que diz 

respeito à ideologia, formação de consciência e manipulação da linguagem. O estudioso 

ainda julga a comunicação como o primeiro poder, e não o quarto como costumamos ouvir; é 

firme em sua posição, assegurando entre outras coisas que não há realidade social que não 

passe pela comunicação. Sendo assim, Guareschi colabora com a formatação do nosso texto.  



Ainda abordando os procedimentos pertinentes a exposição oral desta reflexão e de 

trabalhos futuros que almejamos implementar acerca da problemática, levantamos a 

contribuição que Moraes (2006) trará à mesma, pelas ricas discussões sobre cultura do 

espetáculo, entretenimento descartável e, claro, os processos de produção simbólica cada vez 

mais midiatizados. Atenção especial para os artigos de Douglas Kellner: Cultura da mídia e o 

triunfo do espetáculo, além do próprio Moraes: A tirania do fugaz: mercantilização cultural e 

saturação midiática. 

Cabe-nos reforçar o papel dos trabalhos de Albuquerque Júnior (1988, 2001) como 

relevantes para a pesquisa, em especial, porque nos situam no processo histórico e, 

evidentemente, regional da construção de imaginários acerca do Nordeste, fato que nos traz 

consistência na discussão do objeto desta pesquisa. Importante clarificar que Albuquerque Júnior 

(2001) alude aos veículos de comunicação como ferramentas de espalhamento do discurso 

inventivo do Nordeste imaginado, com importante destaque para o forró cantado por Luiz 

Gonzaga, a obra de poetas como Manuel Bandeira, além, óbvio, das festividades juninas.  

Ainda em relação aos procedimentos de manufatura do artigo, vale frisar que o leitor é 

confrontado com instrumentos esclarecedores acerca da articulação do imaginário da Capital 

do Forró não apenas por causa dos autores que estudam a temática da mídia como construção 

do real, já destacados ao longo desta introdução. Abrimos espaço também, mesmo que em 

menor escala, o que ficará amplamente visível durante a exposição oral, a questão das 

identidades culturais, afinal toda essa construção social da realidade deságua na formação de 

uma identidade para o povo caruaruense. 

Três nomes são balizadores dos estudos acerca da identidade cultural neste trabalho, 

são eles: Albino Rubim (2000), Manuel Castells (1999) e Stuart Hall (2003). Rubim tem 

como áreas de interesse a ciência política e a comunicação política (políticas culturais), além 

de dedicar-se a identidade e cultura, processadas pela mídia. Castells (1999) é tomado como 

referência por sua forte aproximação com a mídia nesse processo identitário. É importante 

demonstrar a visão do autor sobre a mídia como sistema onipresente, interligado e altamente 

diversificado. Além disso, Castells (ibdem) faz consistente mapeamento das identidades 

culturais: identidade legitimadora ligada às instituições dominantes; identidade de resistência, 

gerada por atores sociais que estão em posições desvalorizadas na sociedade, entre outras. 



Hall (2003b) traz como principal contribuição a este trabalho a percepção de que há 

uma crise na noção de identidade e de sujeito, na modernidade, tendo como pano de fundo as 

mudanças societárias impostas pelo processo de globalização e da cultura pós-moderna. 

Dessa forma, faz com que reflitamos mais uma vez sobre os dados apontados inicialmente 

por Jacks (2003) em relação à mesma questão.  

Hall aponta caminhos produtivos e inovadores para compreender o atual contexto 

global e as identidades culturais, em especial, com as obras: Identidades culturais na pós-

modernidade (2003) e Da diáspora – identidades e mediações culturais (2003). Não se 

pode abandonar ainda o fato de que Stuart Hall demonstra cuidado acerca da construção 

narrativa da realidade.  

Por entendermos a importância dos artigos científicos para a renovação do 

conhecimento e a atualização de dados, faremos uso, pela sua forte ligação com a temática, 

de Notes on the Construction of Reality in TV News Programmes, de Chandler (2002), que 

traz contribuições, principalmente, por fazer alusão a Stuart Hall. 

Vale destacar também o confronto proposto entre a obra Jornal Nacional – A notícia 

faz história / Memória Globo (2004) e Brittos e Bolaño (2005). Por causa de sua capacidade 

de situar o leitor acerca de fatos históricos da emissora e dar elementos dos bastidores da 

produção de notícias no veículo, o material produzido pela Memória Globo é criticado por 

Brittos e Bolaño (2005) que o avaliam como algo extremamente panfletário.  

Além de todos os autores já citados ao longo desta introdução e ainda a título de 

informação sobre os procedimentos de composição do artigo, trazemos depoimentos 

interpretados e reconstruídos pelo pesquisador, de importantes atores sociais ligados à 

política, à sociologia, a imprensa, a economia e Igreja na cidade de Caruaru. Os elementos 

escolhidos e entrevistados estão envolvidos direta ou indiretamente no já referendado 

processo de formação de Caruaru na Capital do Forró.  

Graças a esses indivíduos, percebemos o comportamento de Caruaru antes da 

intervenção da Rede Globo Nordeste, evidentemente em seus respectivos campos de atuação 

e na seqüência exploramos o fato de maior peso em nosso trabalho, ou seja, a construção 

midiática da Capital do Forró. 



Para entendermos melhor o procedimento descrito acima, é importante aludirmos Duarte 

e Barros (2005), os quais consideram a entrevista como uma das mais comuns e poderosas 

maneiras que utilizamos para tentar compreender nossa condição humana. Tomando por base a 

afirmação de Duarte e Barros (2005), um dos procedimentos de destaque do trabalho é 

justamente a qualidade das entrevistas em profundidade realizadas com atores sociais dos já 

citados campos e que colaboram de modo bastante eficaz na transmissão de dados ao leitor.  

Como procedimento padrão para as entrevistas realizadas, foi elaborado um 

roteiro-guia, o qual relaciona tópicos relevantes de cada item abordado e apoiado em 

normas e procedimentos descritos por Casetti e di Chio (1997). Eis o nosso roteiro, além 

do tópico de maior peso ligado a cada item: 1) Como o entrevistado percebe Caruaru 

antes da influência da Rede Globo Nordeste e da TV Asa Branca; 2) De que forma 

Caruaru atrai para si a imagem de Capital do Forró; 3) Como o entrevistado vê o papel da 

Rede Globo Nordeste na transmissão da festa junina de Caruaru para o resto do país; 4) 

De que maneira o povo da cidade se reconhece nas transmissões televisivas locais e 

nacionais acerca de Caruaru; 5) Como são construídas, especialmente pela TV Asa 

Branca, outras informações relevantes para Caruaru durante o período junino; 6) O 

interesse político em manter a imagem de Caruaru como a Capital do Forró; 7) Quais as 

flutuações econômicas vivenciadas por Caruaru a partir da imagem construída de ser uma 

capital, a Capital do Forró? Economia da cultura. 

Graças ao estruturado roteiro apontado no parágrafo anterior, foi possível conhecer 

dados de grande relevância para a composição desse artigo. São pontos que trazem maior 

vivacidade e o “sabor” de que as hipóteses se comprovam afinal. Algo que só o prazer da 

pesquisa compromissada é capaz de propiciar. Como exemplo disso, identificamos o relato 

do chefe de reportagem da TV Asa Branca de Caruaru, Cláudio Rodrigues, sobre a exibição 

da cidade para o os chamados telejornais de rede, além do Fantástico. 

O pessoal do sudeste tem uma visão do Nordeste como “cabra macho” — “cabra da peste”. 
Aquela coisa que o São João da zona rural é todo mundo vestido de caipira. Então às vezes a 
gente recebe (da Globo Rio) um pedido de matéria na zona rural que tenha uma quadrilha e... 
às vezes nem tem. Então a gente tem que “correr atrás” e até produzir mesmo para mostrar 
para o pessoal do sul que o São João do Nordeste é na zona rural com quadrilha...  
Pelo espaço que dispomos para o artigo, é mais sensato que num grande esforço em 

meio aos depoimentos apontados em parágrafos anteriores, escolhamos ao menos dois, os 

quais serão capazes em nossa perspectiva, de aguçar a curiosidade de outros pesquisadores, 



servindo como estímulo à discussão, aprimoramento deste trabalho e mesmo a crítica 

inteligente e enriquecedora. Façamos, assim, um intercruzamento do primeiro depoimento, 

com análise do sociólogo e professor caruaruense João Fernando Maciel, que reflete acerca 

da redução midiática da imagem caruaruense. 

Eu acho falta de sensibilidade porque se não houver sensibilidade jamais haverá 
direcionamento (...). Caruaru não pode viver uma vez por ano do forró. Ela precisa de outros 
investimentos para que se notabilize como uma cidade modelo do interior brasileiro.  
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