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Resumo 
 
O megaevento denominado oficialmente de O Maior São João do Mundo acontece 
anualmente durante todo o mês de junho na cidade de Campina Grande, estado da 
Paraíba. Neste estudo tentaremos refletir sobre a dimensão lúdica do evento, 
contextualizando sua força como celebração popular atraente para uma multidão que se 
entrega espontânea e animadamente às atividades festivas. Discorreremos sobre o 
conceito do lúdico em suas concepções básicas de atos de prazer, alegria e diversão, 
mas também o relacionaremos a política, a competição instigada pela mídia e aos jogos 
amorosos. 
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O megaevento denominado oficialmente de O Maior São João do Mundo, 

acontece anualmente durante todo o mês de junho na cidade de Campina Grande, estado 

da Paraíba, envolvendo muitos atores de diferentes segmentos sociais, apresentando um 

campo privilegiado para análises sociológicas multidisciplinares, com fenômenos 

instigantes para esforços strictu sensu, em especial no âmbito de estudos culturais 

imbuídos no desafio de estudar determinado aspecto particular da festa, evitando o olhar 

generalista.  Daí nossa opção taxionômica por considerar o evento nas suas dimensões 

culturais, estéticas, políticas, econômicas, sócio-espaciais, comunicativas e lúdicas. 

As festas populares do ciclo junino são bastante significativas para o povo do 

Nordeste Brasileiro, em termos de religiosidade, interesse cultural, identidade e 

economia local, inclusive como incremento ao turismo regional, e O Maior São João do 

Mundo alcança o ápice de importância entre as realizações do setor, com grandeza 

comprovada na diversidade, qualidade, quantidade e originalidade de suas atrações 

artísticas de caráter multifacetado no que tange à cultura, como também nos dados 
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estatísticos sobre sua rentabilidade econômica, investimentos do setor público e privado, 

interesse da mídia e, primordialmente, a participação popular.  

A revista Veja apontou a presença de cerca de um milhão de pessoas nos 30 dias 

do evento no ano de 2001. Já a Secretaria de Turismo do Município registra que em 

2006 a festa chegou a contar com 1,2 milhão de participantes, a exibição de 400 

quadrilhas e movimentação de 16 milhões de reais em cerca de 50 setores da economia 

local.  

O evento foi institucionalizado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande no 

início dos anos 80. Em 1986 foi o ano de inauguração do Parque do Povo, o grandioso 

local de 42 mil metros quadrados construído especialmente para a realização da festa, 

com seu original Forródromo (pista de dança com grande dimensão para se dançar 

forró), também conhecido, devido à forma geométrica de sua arquitetura, como a 

Pirâmide do povo. A partir daí não parou mais de crescer, com a característica de 

renovar seus eventos paralelos e atrações a cada ano, mantendo, também, muitas 

atrações fixas, com destaque para as apresentações artístico-musicais de grandes nomes 

do cancioneiro popular brasileiro e nordestino, cidade cenográfica que reproduz prédios 

antigos da cidade e aspectos do cotidiano rural da Paraíba com manifestações do 

folclore e tradições seculares, barracas de comidas e bebidas típicas que promovem um 

pantagruelismo impressionante, trem do forró e concurso de quadrilhas, havendo ainda 

presença de celebridades das principais redes de televisão, tais como atores e atrizes de 

telenovelas. Entre as ocorrências renováveis que já aconteceram em uma ou outra das 

edições do evento, destacamos o casamento coletivo de centenas de casais, missas 

campais e cultos evangélicos que reúnem milhares de fiéis, grandes atrações artísticas 

em casas de shows, encontros acadêmico-científicos, competições esportivas, 

lançamentos de filmes do circuito comercial, CDs e DVDs, além de muito mais. A 

listagem de realizações parece infindável. 

Neste estudo tentaremos refletir sobre o evento inerente à sua dimensão lúdica, 

procurando perscrutar sobre sua força como celebração popular atraente para uma 

multidão que se entrega espontânea e animadamente às atividades festivas, com a 

disposição de participar, vibrar, interagir, brincar, cantar, dançar, comer e beber. 

Partimos da idéia que considera o lúdico como uma expressão sinonímica para 

designar brincadeira, diversão e demais atividades prazerosas cujo fim de satisfação é a 

própria atividade em si, sendo bastante utilizada também para designar “jogo” que, por 

sua vez, é termo bastante polissêmico, 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 

profundidade. 

O título principal do livro, Homo Ludens, automaticamente adianta a tradução 

etimológica do latim para o português como “homens lúdicos”, expressão que também 

sugere a tradução literal. Entretanto o complemento, o jogo como elemento da cultura, 

esclarece qual é o seu verdadeiro conteúdo e a correta tradução literal e interpretativa, 

ou seja, trata-se de texto que aborda vigorosamente o jogo na sua complexidade, 

inclusive no seu sentido relativo aos aspectos de distração, enlevo, entretenimento, 

disputa amistosa e celebração festiva, no âmbito da ação física e psíquica, enfim, que 

proporciona prazer, alegria e satisfação. Na verdade, se nós iniciamos nossa reflexão 

tratando das imbricações entre “lúdico” e “festa”, sob a primazia da denominação de 

“atos lúdicos”, nos quais o “jogo” poderia surgir de forma derivativa, Huizinga 

sobrepõe a idéia de “jogo” para contemplar tanto o lúdico recreativo e festivo como a 

disputa séria e competitiva. 

Huizinga, de nacionalidade alemã, recorre aos escritos sobre a “natureza da 

festa”, do pensador húngaro Karl Kerényi para afirmar que os jogos e festas se 

identificam plenamente, 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. Huizinga (2005, p. 25) também relata que, 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”.  

O jogo, segundo Huizinga (2005), além de tratar da fenomenologia cultural 

inerente à “festa”, abarca também os complexos e variados aspectos do ludismo 

relativos à filosofia, conhecimento e cultura, arte, poesia e nos sentimentos humanos 

inerentes aos jogos amorosos e sexuais. E não fica somente nisso. O autor vai ainda bem 

mais longe e se ocupa de uma outra vertente diametralmente oposta ao estudar as 

disputas sérias, nas quais os contendores têm os objetivos de supremacia, 

reconhecimento e até premiação pela vitória, envolvendo ganhos pecuniários, chegando 

a tratar ainda do jogo no âmbito da disputa judiciária e até nas questões de 

sobrevivência entre vencedores e vencidos nos “jogos de guerra”. 

O São João de Campina Grande reúne todas as características formais e 

materiais do jogo, tanto no aspecto do lúdico propriamente dito, referente à diversão e 



 

alegria e demais atos relativos ao prazer e satisfação de festejar livre e espontaneamente, 

como no âmbito da disputa séria, em jogos envolvendo condições especiais, objetivas e 

subjetivas, coisas tangíveis, como também intangíveis relacionadas à ideologia e 

propósitos políticos, relações de poder, divisão social e cultural, motivações e paixões 

humanas, compondo uma dialética condizente com “jogo recreativo” e “jogo de 

disputa”.    

 

Do mesmo modo que o pensamento, desde os “filósofos da suspeita” (Marx, 
Nietzsche e Freud) até os frankfurtianos Adorno e Horkheimer e, mais 
recentemente, Foulcault, impossibilita uma ingênua identidade entre razão, 
verdade e emancipação, também se torna improvável uma simplificadora 
identificação entre espetáculo, falseamento e dominação, sem mais. Os 
espetáculos e os procedimentos, enfim tornam-se novos e essenciais campos de 
disputa, desiguais, como a sociedade capitalista em que ainda vivemos (Rubim,  
2005a, p. 27). 
 

Os objetivos políticos eleitoreiros no âmbito estatal são completamente 

perceptíveis, porém enfrentam os enunciados críticos e de protestos de outros segmentos 

da sociedade que reclamam pelo poder de também decidir na seleção das representações 

culturais a serem expressas na efetiva realização do evento. Tais agentes são 

reconhecidos nas figuras de produtores culturais locais, artistas da terra identificados 

com as temáticas regionais populares, pesquisadores acadêmicos, jornalistas, e demais 

membros da comunidade que insistem na manutenção do caráter autêntico do Maior 

São João do Mundo face às ameaças de pasteurização e à total absorção pelos 

parâmetros da indústria cultural devida à própria grandiosidade do evento e o interesse 

da mídia que aumenta a cada ano, como também de empresas que procuram se 

aproveitar da festa com objetivos promocionais e mercadológicos.  

Contudo, os signos temáticos populares do evento, tais como a religiosidade, 

tradições, usos, costumes e demais bens culturais expressos na arte e na estética, têm 

enorme significado para as pessoas. Recrudescem os sentimentos de pertencimento e 

identidade já latentes de forma intrínseca. Daí as motivações para entrar no jogo e 

conseguir o domínio simbólico do Maior São João do Mundo, disputa fácil e 

naturalmente vencida diante à constatação de ser o povo quem realmente faz a festa, 

promovendo, conforme o entender de Itani (2003) “celebrações à alegria e à vida”, 

garantindo a magnitude da realização. 

Entretanto, parece que não há derrota para os interesses políticos e mercantis. 

Com o reconhecido e propalado sucesso do evento, seus objetivos são conseguidos. Mas 



 

isso não é percebido ou não tem importância para o povo, cuja vitória se dá no plano 

simbólico e a premiação é o acesso ao prazer da celebração em seus diversos atos de 

risos, prazeres e alegrias.  

Percebemos as nuances de um “jogo político” diante à discutida dicotomia de 

subordinação e resistência das manifestações populares simbólicas e identitárias, um 

campo social culturalmente integrado, apesar das idiossincrasias explícitas, O Maior 

São João do Mundo é especial para comprovar que um evento tão portentoso somente é 

possível com uma política pública que permite a democracia nos jogos de poder.  

As tradições, o folclore, a cultura popular destacando-se num evento com 

características de indústria cultural, convivendo com clichês e alegorias, descoleção e 

desterritorialização, num jogo de interação e relações de poderes díspares, conflituosos 

e tensos, mas também consensuais, a co-presença não tumultuada de todos num 

ambiente em que ocorrências populares se entrelaçam com as novas políticas e 

tecnologias culturais ou, pelo menos, se situam em limites adjacentes pacíficos.  

Por isso, acreditamos que a participação espontânea e despojada do público no 

Maior São João do Mundo, sabendo que a participação popular direciona sua grandeza, 

influencia os jogos de poder e serve de parâmetro para as políticas públicas culturais 

que decidem sobre o evento. A intervenção do estado, no caso, e de acordo com o 

pensamento de Rubim (2005b, p. 56 e 57) não é reduzida, como costumeiramente 

acontece, numa função meramente instrumentalizadora, já que ela atende à lógica da 

sociedade para suas próprias necessidades educativo-culturais, admitindo até interesses 

contraditórios aos do próprio governo.  

Em conseqüência, e de acordo com os meandros típicos de um jogo, surgem 

desdobramentos que acabam unindo os contendores para embates exteriores. As 

questões de pertencimento e de identidade acabam prevalecendo, e fazem com que O 

Maior São João do Mundo continue no topo do ranking das celebrações do ciclo junino, 

proporcionando à Campina Grande ser tão poderosa no campo simbólico festivo da 

mídia e do imaginário dos brasileiros, quanto Caxias do Sul (Festa Nacional da Uva), 

Blumenau (Oktoberfest), Barretos (Festa de Peão de Boiadeiro), Parintins (Festa do 

Boi), Belém (Festa do Círio de Nazaré), entre outras.  

 

O princípio do prazer  

Huizinga (2005) considera que os jogos, nas suas expressões lúdicas para puro 

divertimento e brincadeiras, ou mesmo na concepção de disputas sérias e complexas, 



 

além de atividades físicas ou biológicas, possuem uma função significante cuja essência 

ultrapassa suas estruturas materiais, apresentando elementos estéticos importantes que 

merecem ser avaliados, principalmente pelo seu poder de envolvimento e fascinação, 

numa “condição supralógica” diante a racionalidade humana.  

Durkheim (1989, p. 452) trata a festa diante sua importância como elemento 

recreativo e estético na religião, indicando sua relação com os ritos e cerimônias 

religiosos que provocam a aproximação das pessoas, num estado de “efervescência” 

coletiva que propicia a possibilidade de transgressão às normas. Maffesoli (1985, p. 23), 

por sua vez, usa o termo êxtase para se referir àquilo que Durkheim chamou de 

efervescência, isto é, o “ultrapassamento”, a “transcendência” do indivíduo no interior 

de um grupo mais amplo; o "eu" que se dilui no coletivo. A festa e o êxtase seriam os 

dois maiores inimigos do princípio de individualização que parece controlar as relações 

sociais na sociedade contemporânea e, indo mais longe, a "revolta" da festa em todas as 

suas "feições" é eminente. "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" (Maffesoli, 1985, p. 23). Na 

mesma linha, Sigmund Freud nas suas observações em Totem e Tabu (1974, p. 168) diz 

que “uma festa é um excesso permitido, ou melhor, obrigatório, a ruptura solene de 

uma proibição”.   

Acreditamos, assim, apoiados em Marcuse (1968), que o homem junino, ao 

celebrar sua festa, consegue vivenciar os valores estéticos condenados pela razão teórica 

e prática, transformando, segundo o pensar freudiano, o princípio de prazer em princípio 

de realidade, considerando que a idéia de prazer transcende a esfera sexual. Nesse caso, 

o Eros percebido por Marcuse na obra de Freud se refere a toda forma de satisfação 

humana, sendo uma referência à modificação do princípio de prazer, entendido como 

diretriz voltada para a satisfação das necessidades humanas imediatas, a conquista do 

bem estar de maneira irracional e irrestrita, independente da previsão ou consideração 

acerca de seus atos, como se fosse uma ausência de repressão dos instintos humanos 

(Marcuse, 1968, p. 34). 

As celebrações festivas populares, geralmente, desenvolvem rituais 

significativos na vida das pessoas, como atividade de aproximação social. O lúdico 

como escape das tensões da vida contemporânea, no dizer de Maffessolli (1998), forma 

tribos pós-modernas, de indivíduos que, mesmo sem se conhecerem, se juntam para 

celebrar e apreciar espetáculos, simplesmente porque gostam de um mesmo tipo de arte 



 

ou estética. Por isso, a fácil efervescência entre os públicos de um grande show de uma 

famosa banda de Rock, de determinada equipe de futebol, de um bloco de carnaval ou 

mesmo da grande festa de Campina Grande. 

Mesmo com uma temática baseada nas tradições juninas e nordestinas, as 

transversalidades artístico-culturais da festa significam uma abertura imperdível para a 

política eleitoreira investir consideráveis somas nas manifestações da indústria cultural 

massiva, contratando cantores e artistas de projeção nacional, mesmo que seu repertório 

seja destoante da cultura regional, a exemplo das duplas Zezé de Camargo e Luciano, e 

Chitãozinho e Xororó. Objetivam com isso dotar o evento no patamar de “espetacular”, 

diante o fato de o grande público, influenciado pela indústria fonográfica e a 

visibilidade proporcionada pela televisão, considerar a máxima de “festa atrativa ser 

aquela que conta com os nomes mais famosos do cenário musical popular”.  

Rubim (2005a) considera que apenas 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 Maior São João do Mundo impressiona com as cenas da TV mostrando cerca 

de 80 mil pessoas se acotovelando para assistir aos megas shows realizados no principal 

ponto de exibições artísticas, o grande palco do Parque do Povo, dançando, vibrando e 

aplaudindo seus ídolos. Isso simboliza que o caráter espetacular do evento é 

perfeitamente aceito e assimilado pelo público, como motivação para arroubos de 

ufanismo e orgulho de muita gente por pertencer à terra que promove tão grandioso 

evento, cujos requintes de “espetacularização”, parece ser condição sine qua non para 

seu sucesso popular, um signo de exaltação à cultura e a identidade regional.  

A maior parte dos freqüentadores da grande festa de Campina Grande é 

composta por moradores locais, de outros municípios da Paraíba e dos demais estados 

vizinhos, ou seja, o turista do evento é regional. E ao considerarmos um outro grupo que 

vem mais de longe, verificamos que, majoritariamente, é formado por pessoas oriundas 

do sul e sudeste do Brasil, porém com raízes na terra. Isso valer dizer que o “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.  



 

A comunidade local 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 publicitária, pautando, também as enunciações 

da mídia local e regional. Nos bairros surge uma infinidade de arraiais e quadrilhas 

improvisadas, famílias fecham as ruas para acender suas fogueiras e se divertir evitando 

a enorme aglomeração do Parque do Povo. Isso não acontece em todos os 30 dias de 

festa tal qual no perímetro principal das celebrações, mas a existência da marcante 

cultura junina é evidente. Isso vale dizer que o cotidiano urbano e a lógica 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 

que obriga 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 

espontaneamente “suas faculdades ‘superiores’ e ‘inferiores’, sensualidade e intelecto, 

prazer e razão” (Marcuse, 1968, p. 156 a 173).    

 

Lúdico, festivo e competitivo 

Ao nos propormos a dimensionar o lúdico não poderíamos desconsiderar sua 

vertente competitiva, o jogo tal qual a concepção de Huizinga (2005), já vista. 

Entretanto, reafirmamos que o espírito participativo e envolvente do povo, percebido na 

energia das pessoas e efetiva realização dos diferentes atos inerentes à celebração 

lúdico-festiva é o fator decisivo para a magnitude da festa, deixando o espírito e o olhar 

livres para a contemplação e a emoção espontânea, 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. 

Os parâmetros estruturais do evento, com altos investimentos financeiros, 

aparato estrutural e tecnológico superlativos, conforme modelos da “industrialização 

cultural massiva”, também se aplicam às performances artísticas e estéticas da cultura 

popular junino-nordestina. O povo que faz a festa em estado efervescente com as 

representações da indústria cultural, principalmente ao aplaudir os shows do grande 

palco, da mesma forma se jubila com “as benesses políticas”, que abre espaços para as 

manifestações regionais. Daí cantores e bandas do cancioneiro nordestino, tais como 

Elba Ramalho, Zé Ramalho, Alceu Valença, Fagner, Geraldo Azevedo, além de outros 

artistas reconhecidos no Nordeste Setentrional, também se apresentarem no palco 



 

principal, havendo ainda a presença de outros nomes não tão famosos em diversos 

pontos do Parque do Povo dividido em espaços cenográficos com representações 

cênicas de temas da cultura nordestina - história, tradições, usos e costumes, 

representações do cotidiano e do modo de vida tradicional -, as quais se supervalorizam 

pela interação dos visitantes, demonstrando que a força da ludicidade presente 

corresponde às propostas das enunciações da cultura popular regional, num estágio em 

que o envolvimento e a diversão parecem situar-se num estado de “pureza cultural”. 

As ocorrências em espaços diferenciados, cada um deles exercendo o papel de 

“ilha independente” e com cenografia própria e harmônica em função de suas 

respectivas manifestações artísticas e utilização festiva por parte dos freqüentadores 

contemplam a multiplicidade de representações artístico-estéticas, lúdico-festivas, 

etílico-gastronômicas e sócio-culturais que, per se, atropelam as questões relativas às 

políticas de relações de poder e de capital inerentes às necessidades de convívio humano 

eclético, relacionando os fatos culturais e as classes sociais (Weber: 2005), de modo que 

prevalece o forte apelo popular baseado em crenças religiosas e tradições, inclusive no 

que tange à memória do homem nordestino rural, e os elementos simbólicos de seu 

modo de vida e motivação espiritual, a justificativa temática da festa.  

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 à disposição dos 

visitantes para fazer sua própria paçoca, a casa de farinha funcionando a pleno vapor 

com mãos ágeis e calejadas, desde a ralação da mandioca até a torra final, oferecendo o 

produto puro e original. Os mangaios (conjunto de quinquilharias típicas da roça) 

pendurados, junto às selas dos cavalos e demais apetrechos imprescindíveis para lida 

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. A Vila Nova da Rainha, o pequeno povoado que deu origem à 

Campina Grande também tem sua réplica, com a igrejinha e os casebres que lembram as 

construções antigas da cidade. Tais imagens, pela sua relevância memorial, induzem o 

emotivo dos visitantes e a natural interatividade reforçada por jogos e brincadeiras 

típicos, entre eles, a corrida de jegue, o quebra-panelas e o pau-de-sebo.  

Quantidades impressionantes de barracas de comida e bebida garantem a 

exagerada oferta gastronômica com todas as tentadoras iguarias da cozinha nordestina, 



 

primando pela oferta de milho assado ou cozido e seus quitutes derivados: bolo, 

pamonha, canjica, e a fartura de carne de bode. Cardápios mais globalizados e comuns 

não são dispensados, assim como a grande e variada oferta etílica, de acordo com os 

parâmetros comuns de toda grande celebração popular. 

 Se o enlevo do público, relativo às expressões artísticas 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?  

Muitas barracas de comidas e bebidas aumentam sua atratividade com áreas 

suficientes para abrigar pistas de danças para o indispensável 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, 

exercem grande poder de atração, inclusive sobre os turistas que, juntamente com os 

habitantes locais, se esbaldam com o autêntico “pé de serra”. Entretanto, o forró que 

mais se sobressai é o da Pirâmide do Povo, também conhecida como Forródromo. Ali, 

nas principais noites da festa, há um espetáculo original em termos literalmente 

quantitativos, oferecido por uma multidão “forrozando”, em especial o entusiasmo e 

disposição de muitos dançarinos com coreografias criativas e ousadas, alguns deles 

executam passos como se estivessem em competição para fazer prevalecer seu 

admirável talento, muitos dispostos a dançar por muitas horas sem parar. 

Outro megaevento, o principal concorrente de O Maior São João do Mundo, a 

festa similar do período junino, São João de Caruaru, estado de Pernambuco, é 

oportuno para lembrarmos da análise sobre “jogo competitivo”. No entanto, nosso 

interesse voltado para esta que é a segunda maior festa junina do país (pela lógica 

publicitária, do mundo) se deve ao interesse por seu slogan promocional, Caruaru, a 

Capital do Forró. Tal referência é emblemática para avaliarmos como o principal ritmo 

popular do Nordeste ganha maior relevância, ainda, no ciclo junino, na condição de 

ícone cultural das celebrações, sendo, certamente, o ato musical, artístico e estético mais 

praticado durantes as festividades, principalmente na participação efetiva das pessoas no 

ato lúdico de dançar. Por isso, ser realmente impressionante o número incomensurável 

de casais “arrastando o pé” na Pirâmide do Povo, ao mesmo tempo. 

 O império do forró fica registrado também na maior atração de O Maior São 

João do Mundo fora dos limites do Parque do Povo, no concorrido Trem do Forró, 

atração realizada durante o período diurno, quando uma composição ferroviária percorre 



 

o trecho de ida e volta entre Campina Grande e o pequeno e próximo município de 

Galante, num passeio turístico em que a principal atividade é dançar forró nos vagões, 

enquanto o trem faz os percursos. Em Galante os passageiros são recebidos por 

quadrilhas juninas, cujos componentes, no final das apresentações, tiram os visitantes 

para dançar, logicamente, o forró. Com essa descrição comprovamos, novamente, o real 

envolvimento das comunidades além dos limites espaciais do principal lugar do evento.   

Os arraiais do Parque do Povo com a típica e colorida decoração, valorizados 

ainda por sistemas de iluminação especial, são montados para a apresentação de mais de 

400 quadrilhas juninas, não apenas de Campina Grande e de outras localidades da 

Paraíba, como também de outras cidades do Nordeste, destacando-se o amplo e 

imponente arraial central, onde é realizado o concurso dos principais grupos, aquelas 

que pela estrutura e organização são selecionadas para competir. A revista Veja, ao 

avaliar o alto grau de criatividade, teatralidade e performances coreográficas dessas 

quadrilhas, afirmou que “sua sofisticação organizacional chega a se aproximar a de 

uma escola de samba do Rio de Janeiro”. Os telejornalismos de várias emissoras de 

televisão já fizeram matérias análogas. A Rede Globo, por exemplo, além de mostrar 

cenas de quadrilhas em seus principais momentos de performances competitivas em 

várias reportagens, numa de suas matérias do programa Fantástico valorizou o fato de 

as quadrilhas serem mantidas por associações, geralmente representando bairros de 

cidades de maior porte, havendo também, numa escala menor, representantes de 

municípios de menor porte.   

Na referida matéria especial, utilizando como exemplo uma das associações de 

um bairro de Campina Grande, houve destaque para seus aspectos políticos, sociais e 

culturais intrínsecos, mostrando a determinação, paixão e idealismo dos dirigentes, pelo 

seu trabalho comunitário e artístico-estético, compartilhado pelos “quadrilheiros” 

(dançarinos). Daí, as cenas de um grupo, minutos antes de sua apresentação, com o 

diretor bradando palavras de incentivo, lembrando das responsabilidades de cada um e 

do grande esforço nos ensaios para conseguir aprontar seu espetáculo. No corte da cena 

surge o repórter à frente de componentes da quadrilha, moças e rapazes com expressões 

sérias e compenetradas, alguns rezando, e enuncia:  

 

Próximos de entrar em cena, ninguém desses quadrilheiros consegue disfarçar a 
emoção. Sabem que a coreografia ensaiada por semanas não pode falhar nesse 
momento tão aguardado, assim como não podem decepcionar familiares e 
amigos, a torcida e o grande público, além de agradar os jurados. Nas suas 
expressões e gestos é nítida que a tensão e concentração não diferenciam das 



 

vividas pelos componentes das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro nos 
minutos que antecedem seu desfile na Sapucaí. 
 
O que seria das grandes festas populares se não fosse a mídia? Colocamos tal 

indagação para reforçar a questão do lúdico competitivo, o jogo manifesto em 

simbolismos intensamente sobreposto pelas intervenções midiáticas. Da mesma forma 

que as enunciações jornalísticas criam ou exacerbam as célebres rivalidades esportivas, 

a exemplo de Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu (Flamengo e Fluminense), Bahia e 

Vitória, além de muitos outras, promovem também as principais festividades do país. 

Há estatísticas que indicam mais de dois milhões de participantes no carnaval de 

Salvador, mais de um milhão no Maior São João do Mundo de Campina Grande, assim 

como no Círio de Nazaré, mas quantos visitantes virtuais, na condição de 

telespectadores, esses eventos recebem? 

Independentemente das entusiastas enunciações jornalísticas registramos que a 

cada ano as quadrilhas juninas procuram incrementar ainda mais suas apresentações, 

apesar de haver regras que impõem limites para preservar algumas tradições, tais como 

a obrigatoriedade de “quadrilheiros” acompanhados de seus respectivos pares, ou seja, 

dançarino desacompanhado não é permitido, com exceção para o “padre”, sendo que o 

casal de noivos também não pode faltar, imposição de um número máximo de 

componentes e a obrigatoriedade de tocadores e cantores ao vivo. Música mecânica? 

Nem pensar. Mas no vestuário já foram abolidas os simples e tradicionais vestidos de 

chita das mulheres, as calças rancheiras e as camisas listradas com remendos e chapéus 

de palha para os homens, abrindo lugar para um guarda-roupa mais luxuoso e criativo. 

A ousadia e criatividade também se fazem presentes na coreografia e na música, sendo 

que alguns grupos se apresentam com seu respectivo “forró enredo”, e já se tornou 

comum, na parte introdutória da dança, a teatralidade inerente aos temas das quadrilhas, 

com montagem rápida de cenários portáteis, personagens, bonecos e peças decorativas. 

Tudo para incrementar e causar maior impacto espetacular.  

É bem verdade que a sofisticação e mudanças têm provocado algumas críticas de 

olhos mais conservadores, de quem afirma que “modernidades em exagero prejudicam o 

caráter original e tradicionalista das quadrilhas juninas”. Porém, o público, mais uma 

vez, não se queixa, aplaude, vibra e torce interativa e entusiasticamente, contribuindo 

para a empolgação e determinação dos participantes das quadrilhas competitivas.  

Entretanto, tal tipo de interatividade não se efetiva apenas no Parque do Povo, 

mas também entre as populações dos bairros e seus respectivos grupos “quadrilheiros”, 



 

inclusive nos arraiais familiares que pululam por todo o município. Fecham as ruas, 

improvisam seus arraiais com as decorações e cenografias necessárias, tratam da fartura 

das comidas de milho e das ofertas etílicas e fazem sua festa com espírito participativo e 

identitário plenamente de acordo com a já referida “cultura participativa de O Maior 

São João do Mundo”. 

 

Jogos amorosos 

Ao tratar do lúdico referente ao erotismo, Huizinga (2005, p. 49) considera que o 

uso da palavra “jogo” em tal sentido “de modo algum é menos fundamental ou menos 

amplo que a identificação entre o jogo e o combate a sério”. E dessa vez utiliza o 

entendimento de Buytendijk para tratar da matéria: “O professor Buytendijk considera o 

jogo do amor o exemplo mais perfeito do jogo em geral, pois apresenta da forma mais 

clara possível todos os caracteres essenciais do jogo”. Nesse sentido, o “jogo do amor” 

não deve ser pensado apenas na forma do ato sexual, mas principalmente em todas as 

ações e comportamentos relativos à sensualidade, o esforço para atrair a atenção com a 

beleza física, 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. Para nós, isso é interessante porque é uma síntese de tudo o que 

acontece no Maior São João do Mundo no âmbito da sexualidade. 

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 espontânea, a 

alegria, o exibicionismo e até a libido das pessoas, delineando, assim, que as festas 

populares, por atrair públicos bastante numerosos e aceitar os excessos de atos lúdicos 

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 permitir as transgressões em mundos à parte, nos 

quais os excessos são tolerados.  

Tomando como exemplo significativo os carnavais, lembramos que esses 

eventos cravam definitivamente o espírito de quebra da normalidade da vida social, 

época em que se super 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.  
 
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 faltam também seguidores 

de Eros.  

Nesse caso, pode causar surpresa nosso apontamento sobre a existência de 

motivações para jogos amorosos na grande festa de Campina Grande, afinal trata-se de 

uma celebração inspirada em costumes e tradições religiosos. Mas, conforme o 

pensamento de Baudrillard, ao tratar a sedução como um dispositivo mais forte que o 

poder, a produção e até mesmo a sexualidade, a disponibilidade junina para os atos 

lúdicos amorosos não deixa de ser reconhecida com uma característica real do evento 

que, mesmo manifesta em proporções menores que as ocorrências das festas de Momo, 

ajuda a compor a dimensão lúdica da festa, com clara visibilidade de seus 

acontecimentos.  

No Parque do Povo é determinante a sintaxe da estética, inclusive no conjunto 

de personagens, entre eles os das “tribos” visitantes, co-participes da festa, muitos 

fazendo do lugar também um mundo fashion. Da mesma forma que são aceitas e 

aproveitadas as possibilidades tecnológicas e as representações da indústria cultural, 

além da admissão do luxo nas indumentárias das quadrilhas, o vestuário dos visitantes, 

na mesma tendência de adaptações globalizantes, acompanha aos sistemas de trocas 

simbólicas. A moda country, soberana nas ricas festas de Peão de Boiadeiro no interior 

de São Paulo, também já se faz presente na moda junina.  

Campina Grande situa-se na região geográfica paraibana do Planalto da 

Borborema, em áreas de maior altitude. Logo, no inverno, época do Maior São João do 

Mundo, a temperatura cai significativamente em relação aos índices médios do 

Nordeste, uma justificativa oportuna para o uso de roupas de frio, se possível adaptadas 

à moda country: casacos, saias e botas de couro, chapéus, camisas de lãs e flanelas 

quadriculadas, cinturões etc. 

A moda e a elegância implicam na intencionalidade das pessoas em serem vistas, 

objetivo identificado como um signo da sensualidade e da sedução e ponto de partida 

para os jogos amorosos do Maior São João do Mundo. Os relatos de moças 

campinenses comprovam isso, os quais podem ser sintetizados no seguinte comentário: 



 

“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”.   

Marcuse (1968, p. 156) afirma que a estética é condenada pelas regras racionais 

da vida em sociedade, sendo 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 ele 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.  

Para nós, neste momento de finalização deste texto, seria importante considerar 

que, enquanto a vida diária não for celebrada por trabalho prazeroso como sugeriu 

Marcuse, lembramos que há o consolo das festas, a exemplo do Maior São João do 

Mundo, que pode pecar por não perdurar por um cotidiano indefinido temporalmente, 

mas, pelo menos, dura 30 longos dias. 
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