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Resumo: Procuro refletir sobre alguns aspectos dicotômicos da festa popular 

denominada promocionalmente de O Maior São João do Mundo, no âmbito da política 

e do interesse popular, observando reflexivamente como o poder público constituído 

exalta o caráter tradicionalista da celebração em defesa da autenticidade nordestino-

paraibana procurando dissimular seu uso promocional de forma a angariar prestígio 

público e acionar estratégias eleitorais, enquanto que a comunidade local adota e 

vivencia uma dinâmica cultura sócio-participativa em relação ao evento, agindo com 

emotividade, reconhecendo a festa como ícone de sua cultura e pertencimento 

identitário, envolvimento que também se processa nos seus modos efervescentes de 

festejar em variados atos lúdicos e garante a magnitude dos festejos.    
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As grandes festas juninas no Nordeste procuram, principalmente, referenciar São 

João e se ampliam pelas comemorações de Santo Antônio e São Pedro, o ciclo com 

simbologia religiosa, com todos os elementos a ele ligados, como a fogueira, os fogos 

de artifício, as quadrilhas, as danças, o forró e as comidas típicas da época. É uma 

produção de valor para a população local, basicamente interpretada como uma festa de 

origem rural  que representa a mudança de estação climática e o 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.     

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

cooptada como produto econômico, inclusive como incremento ao turismo. A festa de 



O Maior São João do Mundo (MSJM) realizada anualmente durante todo o mês de 

junho na cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba, alcança o ápice de 

importância entre as demais festividades com a mesma concepção temática, 

considerando-se sua magnitude e grandiosidade que podem ser comprovadas na 

diversidade, quantidade e originalidade de suas atrações, de caráter multifacetado no 

que tange às suas classificações, como também nos dados estatísticos sobre sua 

rentabilidade econômica, participação popular e interesse da mídia. Trata-se de um 

megaevento típico de nossos tempos, conforme um modelo “espetacularizado” já 

bastante difundido, que atende a propósitos políticos, investimentos financeiros e 

interesse da mídia. Mas é também um fenômeno social, com muitos desdobramentos 

culturais, entre eles sua característica de reminiscência rural, tradições e apegos às 

origens e à “nordestinidade”. Tudo se agiganta pelo grande envolvimento popular, fator 

que garante a magnitude da festa, em práticas lúdicas consoantes com o conjunto 

cenográfico da festa que emprega grande aparato tecnológico, detalhe que comprova 

uma nova realidade das pessoas com suas questões de identidade e memória, produção e 

consumo, adaptada e aproveitada pelos projetos político-eleitoreiros, econômicos e 

comunicacionais.   

O MSJM se compõe por diversidades multifacetadas de manifestações textuais e 

imagéticas polissêmicas, inclusive com forte etnomusicologia e etnocenologia, reúne 

um rico mosaico de representações, numa dimensão cultural de grande magnitude, 

seccionada em outras dimensões, tais como a econômica, política, sócio-espacial, 

artístico-estética, comunicacional e lúdica.  

Caracteriza-se uma dinâmica via de mão dupla, jogos de poder flutuantes, idas e 

vindas, consensos e conflitos em contínuas mediações que somente podem ser 

detectados e avaliados a partir da percepção de seus detalhes e encaminhamentos. 

Presentes em todas as dimensões da festa, inclusive fora da época de sua efetiva 

realização, durante todo o ano nas ações de planejamento e organização, mais visíveis e 

com fenômenos mais representativos e relevantes no Parque do Povo, cenário central do 

MSJM, local em que a festa realmente toma o porte de megaevento. Portanto, de um 

lado, a visão crítica percebe que há fissuras na festa, por se articular, principalmente, em 

função de usos mercantis e políticos, restando ao povo aparecer apenas como 

coadjuvante, constatação que contraria a imagem de realização intensamente solidária e 

de aglutinação completamente consensual, visão notadamente folclorista, para alguns 

estudiosos. Mas numa outra perspectiva é possível se constatar que a grandiosidade do 



evento se deve à massiva participação popular, fato que justifica as políticas públicas 

envoltas na sua realização, assim como acepção de ser um acontecimento que atende 

aos anseios populares com recuperação das tradições locais revigorando a idéia de 

pertencimento e da identidade local em função da cultura autóctone, ou seja, do ethos 

campinense. Formam-se, assim, as dicotomias que inspiram este estudo, com pontos 

convergentes e antagônicos em constante ebulição.           

 

Usos políticos do Maior São João do Mundo 

Ao observar o evento como uma “fábrica de sonhos”, numa perspectiva que 

sobrepõe suas interfaces culturais em múltiplos significados, Lima (2001, p. 4) 

questiona os limites de unidade e homogeneidade que permeiam o fenômeno das 

festividades do ciclo junino, perguntando sobre suas ações de saber e de poder: 

“Interpreto os múltiplos usos deste evento junino, que longe de ser tão somente 

expressão da “cultura popular” ou “manifestação popular”, consubstancia um palco de 

disputas e conflitos por prestígio e poder, seja político, econômico ou cultural”.   

Não há como esperar situações simples e cômodas num evento alçado à 

condição de espetacular, nos seus mais diversos aspectos, política e culturalmente 

multifacetado, com dinâmica fenomenologia, de acordo com o modelo das organizações 

e práticas festivas contemporâneas, um novo tipo de celebração com novos perfis, maior 

complexidade. O MSJM 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, ampliando seus significados, 

uma série de questões que despertam os ambiciosos olhos políticos procurando 

empregar a festa a seu favor. Rubim (2005, p. 27), lembra da improbabilidade de “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”. 

O MSJM, assim, com seu o portentoso local de realização, o Parque do Povo, 

situado na região central de Campina Grande, foi inaugurado pelo então prefeito 

municipal, Ronaldo da Cunha Lima. Na oportunidade em que fez a abertura do primeiro 

festejo junino em sua administração (1983), na época uma celebração comum, assim 

como as demais festividades do mesmo tipo, Ronaldo que, além de político destaca-se 

pelo seu talento de poeta e improvisador, dirige-se ao público e em versos profetiza: 



“Vendo assim minha gente, feliz e toda contente, nasce um desejo profundo... Hei de 

jazer em Campina O Maior São João do Mundo”.   

No ano de 1985 prossegue o chamado projeto junino, com a construção de uma 

nova estrutura burocrática para montar e executar a festa de São João, com a criação da 

comissão para o festejo junino, composta pelo Secretário Extraordinário, Assessoria de 

Divulgação e Turismo, além do Departamento de Cultura e Recreação da Secretaria de 

Educação do Município. Em 1986 o projeto junino toma forma com a inauguração de 

uma nova espacialidade para a festa: o Parque do Povo, inaugurado no dia 14 de maio 

do mesmo ano, com uma área de 27 mil metros quadrados na região central de Campina 

Grande. Nos anos seguintes o lugar da festa é ampliado para 42 mil metros quadrados. 

Iniciava-se o uso político da festa com claros propósitos eleitorais, em estratégias que 

foram se avolumando nos últimos anos, em moldes de contínua sofisticação.  

Tornou-se óbvio o fato de que toda iniciativa cultural derivada de ações oficiais 

não deixará de ser utilizada como estratégia de propaganda e prestígio políticos. Logo, o 

enfrentamento e críticas a tal fato acontecem frequentemente por parte de adversários, 

mídia e povo em geral, em situações específicas, justas ou não, em todas as instâncias 

sociais quando assuntos da política e seus personagens vêm à tona. Assim, a afirmação 

sobre os conhecidos interesses de mandatários de cargos executivos em promoção 

pessoal e de seus aliados por meio de organização de eventos festivos populares há 

muito tempo já se evidenciam.   

Os elementos da autenticidade da cultura junino-nordestina já são enunciados na 

concepção inicial da festa, desde sua primeira edição, no plano simbólico discursivo de 

seus organizadores, devidamente ampliado pela mídia1. Daí sua força de convencimento 

como projeção imagético-discursiva. O próprio criador do MSJM, o político Ronaldo 

Cunha Lima (atualmente do PSDB), na época o prefeito de Campina Grande, na 

primeira edição do evento, em 1984, 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 

                                                        
1 Há inúmeros enunciados, compondo tautologias, veiculados pela mídia, sobre o formato do MSJM: o resgate da 
cultura junino-nordestina de Campina Grande conforme os ditames da autenticidade. De forma que escolhemos 
alguns deles, de diferentes períodos, para ilustrar nossa informação: “A partir de agora o Brasil de Norte a Sul 
“arrasta o pé” para Campina Grande e em clima de muita alegria desfrutará da riqueza de nossa cultura, dos nossos 
costumes e crenças” (Jornal da Paraíba - Campina Grande, 02/06/1984). “A autenticidade é a principal característica 
do Maior São João do Mundo resgatada graças à sensibilidade do Prefeito Cássio Cunha Lima, que teve todo o 
cuidado para preservar o que há de original na cultura nordestina” (Jornal da Paraíba, Campina Grande, 29/05/1997). 
“A proposta básica da festa é o resgate cultural. O São João é uma das maiores expressões culturais e foi o de 
Campina Grande que despertou no Nordeste a realização da festa, com tanta grandeza” (Jornal da Paraíba, Campina 
Grande, 26/05/2007).   



econômico local, sob a forma de inserir a cidade no universo da indústria turística”.   

 O atual prefeito, Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) também já referenciou o 

caráter tradicionalista e autêntico da festa, além de destacar sua relevância econômica2:  

 
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 nordestina3. 
   
O sucesso do evento, propagado promocionalmente, relativos ao faturamento 

financeiro da realização, representando sensível incremento da cadeia econômica local, 

inclusive com a geração de empregos, sobre a realização da festa em termos de 

atratividade turística, grande público participando de forma entusiasta, megas shows, 

presença de celebridades, resgate da cultura junina, reafirmação da identidade regional, 

projeção do MSJM e de Campina Grande no cenário nacional graças à cobertura da 

mídia,  reforçam que o megaevento é organizado em favor de toda a comunidade. Na 

abertura da festa da edição deste ano de 2008, por exemplo, o prefeito aproveitou para 

anunciar: 

 

Ao abrir oficialmente o maior evento popular do país, também trago 
simbolicamente o título de cidade mais dinâmica, eleita pela a Gazeta Mercantil, 
Jornal do Brasil e pela revista Exame (aplausos do público). Há poucas horas eu 
chegava da capital paulista para receber das mãos dos editores responsáveis pela 
Gazeta Mercantil, em reconhecimento a Campina Grande pela sua pujança, sua 
capacidade vocacional para ser uma cidade que começa a atrair de volta novos 
investimentos.  
 

 Os protestos às intenções dos políticos passam pelo ponto de vista crítico que 

considera a necessidade de o MSJM ser conduzido com um projeto de cultura de grande 

interesse da sociedade local, e por isso não poderia ser aproveitado para propaganda 

partidário-eleitoreira. Tanto que em toda a história da festa os diversos prefeitos que 

administraram Campina Grande, assim como os governadores do estado da Paraíba, 

quando aliados do prefeito, acostumaram a subir no grandioso palco do evento para 

                                                        
2 “Nos bastidores do forró mais de 500 pessoas trabalham por trás da festa para garantir a eficácia do forródromo 
durante O Maior São João do Mundo” (Jornal da Paraíba em 18/06/2000). “Cerca de 300 mil turistas são esperados 
na festa ”O Maior São João do Mundo“ (Correio da Paraíba em 04/06/2002)”;  “Campina Grande que promove ‘O 
Maior São João do Mundo’, uma festa  que dura 30 dias ininterruptos e movimenta algo perto de R$ 5 milhões. em 
mais de 50 setores da economia local, segundo dados do governo ‘paraibano’ (O Norte em 30/06/2004)”.    
3 Texto publicado na matéria Prefeito Veneziano Vital avalia Maior São João do Mundo e destaca sucesso da festa 

(http://www.paraibanews.com/paraiba/ prefeito-veneziano-vital-avalia-maior-sao-joao-do-mundo-e-destaca-sucesso-
da-festa). Acessado em 07/07/2008.    



falar ao público no papel de mecenas de o MSJM. Também é papel dos prefeitos se 

fazerem presentes nas diversas inaugurações dos equipamentos juninos como a Casa de 

Sivuca, a Casa de São João, a Casa do Milho, a Cachaçaria, no casamento coletivo no 

dia de Santo Antônio, na abertura e encerramento oficial do evento, no São João dos 

Bairros, nos encontros de repentistas. Também é comum os executivos municipais 

passearem, em cortejo, com visitantes ilustres pelas ruas do MSJM. Presenciamos um 

desses tours chefiado pelo prefeito Veneziano, o deputado federal Vitalzinho (PMDB), 

o senador José Maranhão (PMDB) e o presidente da Câmara dos Deputados Arlindo 

Chinaglia (PT). Configura-se, pois, o modelo apontado por Rubim (2005, p 13): “O 

valor atribuído ao trabalho artístico é desafiado pela valorização da espetacularização. O 

espetáculo instala uma relação de poder. E o poder, muitas vezes, afirma-se como e 

através da produção de espetáculos”. 

Os políticos também já foram alvos das críticas pelo caráter mercantil, 

industrializado e pasteurizado da festa, as quais protestam contra a organização 

artístico-cultural que insiste na presença de cantores de projeção nacional, porém com 

temática destoante da cultura regional com objetivo puramente eleitoreiro. Em 

contrapartida, as figuras públicas se defendem por prestigiarem mais as celebridades 

com perfil de identidade regional, a exemplo de Elba Ramalho, Zé Ramalho, 

Dominguinhos, Fagner, Geraldo Azevedo e Alceu Valença. Lembram que criaram ilhas 

de forró, onde só é possível tocar e dançar o autêntico forró-pé-de-serra, o Centro de 

Cultura e Artes Marinês e salão para apresentação de repentistas. 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, Oliveira de Panelas, Santana, 

além de muitos outros. Porém, desde 2004, a partir da administração do atual prefeito, o 

ritmo da festa é o forró nordestino, seja eletrônico (com bandas) ou o pé-de-serra. 

Suas justificativas passam ainda por comentários relativos ao direito do povo 

assistir ao vivo e gratuitamente os famosos vindos de longe, afirmando que a 

contratação desses artistas vem a ser um ato democrático, válido e legítimo, diante a 

comprovação cristalina da presença de uma multidão para assistir aos grandes shows.   

As festas populares contemporâneas, especialmente as que se notabilizam com o 

porte de megaeventos, vêm se firmando e crescendo nesse modelo, prova de atender aos 

objetivos dos organizadores. Portanto, é louvável o pensamento crítico que se preocupa 

em defender a qualidade dos produtos culturais, lutando para que eles não percam a 

trilha da história e de sua identidade. Porém, até onde pudemos perceber, seria ingênuo 



acreditar que diante de um megaevento como o MSJM seus organizadores políticos 

poderiam abdicar de um formato industrializado mediante sua eficácia publicitária, 

assim como de sua rentabilidade econômica.  

 

A apropriação popular – a força do lúdico 

O MSJM impressiona com as cenas da TV mostrando cerca de cem mil pessoas 

se acotovelando para assistir aos mega shows realizados no principal ponto de exibições 

artísticas, o grande palco do Parque do Povo, dançando, vibrando e aplaudindo seus 

ídolos. Isso pode nos fazer compreender que o caráter espetacular do evento é aceito e 

assimilado pelo público, configurando a força do espírito lúdico que permeia o evento, e 

também serve 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, ponteado por transversalidades, à cultura e identidade regional, mas 

também ao consumo massivo.  

Jean Duvignaud (1983) procurou destacar as perspectivas de enfrentamentos 

presentes nas festas que romperiam com o poder vigente. Os participantes agiriam 

subversivamente, negando suas propostas oficiais, não importando o mundo cultural em 

que os eventos se realizam diante de a “capacidade que têm todos os grupos humanos de 

se libertarem de si mesmos e de enfrentarem uma diferença radical no encontro com o 

universo sem leis e nem forma que é a natureza na sua inocente simplicidade” 

(DUVIGNAUD, 1983, p. 112). 

 Os signos temáticos populares presentes, tais como as tradições, usos, costumes 

e demais bens culturais expressos na arte e na estética, têm enorme significado para as 

pessoas que festejam. A motivação popular para a participação no MSJM é evidenciada 

na procura por trajes e calçados, facilmente percebida pelo maior movimento das lojas 

de Campina Grande, como também pelo fluxo de pessoas e veículos nas ruas, nos 

supermercados, bares e restaurantes, é facilmente perceptível para qualquer olhar 

empírico como a rotina da cidade realmente se torna mais efervescente. Lima (2001, p. 

59) comenta o envolvimento do povo campinense com a festa: 

 

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.    
   

Recrudescem os sentimentos de pertencimento e identidade já latentes de forma 

intrínseca nos participantes da festa, 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 Campina Grande pela primeira vez, visitar os 

parentes, motivada também para vivenciar MSJM, para ela um “berço cultural que lhe 

proporciona ver suas raízes”. Sua família é nordestina da cidade de Patos, interior da 

Paraíba. No dia 27 de junho de 2007, data em obtive seu depoimento, disse que já havia 

conhecido o Museu Cultural e o Sítio São João4, 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”, diz.   

O MSJM é repleto de signos da identidade nordestina, atuando como um 

estímulo à emotividade das pessoas no que tange às suas questões de pertencimento; ao 

seu imaginário já construto pela memória, usos e costumes das vivências familiares e 

sociais, expressões da cultura nordestina emanadas pela música, literatura, cinema, 

telenovelas e demais meios de comunicação. Assim, o campo simbólico articulado pelo 

evento surge com grande força como elemento de formulação identitária, 

principalmente na aceitação de que as idéias que apregoam a identidade social como 

uma construção imagética5, cujas representações, ou projeções simbólicas, fazem os 

indivíduos em seu interior ver e crer, conhecer e reconhecer, provocam sentimentos de 

unidade e identidade.    

Severina Medeiros, natural de Soledade, município da região do Brejo 

Paraibano, localizado ao norte de Campina Grande, distando 80 quilômetros, brindou-

nos com seu depoimento no Centro de Cultura e Arte Marinês6. “Revitalização” foi a 

                                                        
4 Montagem de uma pequena propriedade rural num terreno da cidade, com área de cerca de 20 mil m², com casa 
típica contendo todos os utensílios da roça; plantações de milho; animais; poço; casa de farinha; etc,  Faz parte do 
evento, porém em áreas externas ao Parque do Povo, e coordenador pelo vereador João Dantas.   
5 “A construção de uma identidade passa, inapelavelmente, pelo terreno das imagens, galeria de retratos e 
marcas através das quais aparecemos na cena social” (FRANÇA, 2002, p. 7).  Nesse 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”.  
6 A cantora Marinês, a Rainha do Forró, alcançou grande fama e sempre se apresentava como uma atração especial 
em todas as festas do MSJM. Faleceu 15 dias antes do início da edição de 2007, fazendo com que a prefeitura de 
Campina Grande, antes mesmo da abertura do evento, denominasse uma grande área próxima ao Parque do Povo de 
Centro de Cultura e Artes Marines. Também montou-se uma exposição narrando a vida e obra da cantora. Inês 
Caetano de Oliveira, pernambucana de São Vicente Férrer, mas residente em Campina Grande, desde sua infância. 
Marines não deixaria de ocupar um lugar de destaque no simbolismo local ao fazer sucesso com uma de suas canções 
mais conhecidas, Tudo Grande, cujo início da letra trás o seguinte teor: Eu sou pequenininha / Mas gosto de tudo 



palavra que Severina encontrou para definir o novo espaço campinense com o nome de 

seu ídolo musical. “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 há 30 anos atrás”.   

Na noite de São João, Severina, como matriarca de uma grande família, ficou em 

sua residência e recebeu seus filhos. Comeram canjica, pamonha, milho verde, pé-de-

moleque e charque na brasa. No entanto, antes de meia noite já estava no Parque do 

Povo para assistir a tradicional queima de quatro toneladas de fogos. Pensa que a edição 

da festa de 2007 está excelente. “O Museu de Marines me emocionou muito” (para de 

falar devido a sensibilidade que aflora com lágrimas nos olhos), mas continua: “Porque 

é da minha época. Sou fã e telespectadora de Marines. Quando ela  cantava meu cariri 

eu me identificava demais pois também sou caririzeira. Mas ainda temos Elba 

(Ramalho), nossa flor da cactus, a mais bela flor do Cariri”.    

A projeção da cultura junina autêntica em uma coleção de signos é reforçada de 

maneira transversa, o antigo representado de forma nova e atual, em expressões 

artístico-cenográficas com recursos tecnológicos de luzes, cores, som, artes visuais em 

notável variedade, motivando o imaginário junino, o ilusionismo da autenticidade por 

meio de imagens sedutoras de forma a convidar à cantoria e a dança, junto à paqueras, 

estímulo à libido; as tentações da fartura etílica e gastronômica.   

O simbólico imagético cria, ou pelo menos amplia, sentidos tão convincentes 

como aqueles vivenciados na realidade, servindo, assim, para dar foro de verdade atual 

às tradições juninas do passado. Se a idéia é envolver o público, principalmente turistas, 

o simbolismo da materialidade de uma cidade cenográfica, forró, quadrilhas, músicas 

juninas, comidas e bebidas típicas e muitas outras atrações, cumpre a tarefa de dar 

concretude à representação da cultura junina com status de autenticidade.   

 
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 (Jornal da Paraíba - Campina Grande, 
21/05/1997).   
  

                                                                                                                                                                   
grande / Só gosto de tudo grande / Só gosto de tudo grande. A minha mãe escolheu pra me criar / Me levou pra uma 
cidade / Com o nome Campina Grande.   



 O simbolismo de pertencimento e identificação se revelam em expressões 

efetivadas em estágios atemporais e desterritorializados, separados de sua época e lugar 

de origem e transpostos para outro tempo e espaço, como o que acontece no MSJM, 

onde tradições rurais tradicionais são recuperadas, em moldes de representação cênica e 

artística, num local urbano e atual; com eficiência na emotividade de pessoas que se 

identificam com tal simbologia, a exemplo das palavras de Socorro Ramalho, 62 anos, 

professora aposentada, que, mostrando-se realmente sensibilizada, diante de uma 

cenografia do evento que, na festa de 2007, reproduzia parte de uma pequena 

propriedade rural, e empregado seus dotes poéticos, revelou: “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”.    

A cultura sócio-participativa do MSJM, com o envolvimento e a emotividade 

das pessoas, é mais perceptível, ou pelo menos manifestas de modos mais efusivos, nas 

vivências lúdicas. De modo que os atos de diversão e entretenimento revelam as 

características mais explícitas da festa, com os participantes dançando, cantando, 

brincando, assistindo aos shows, comendo, bebendo, passeando, visitando as montagens 

cenográficas, paquerando, namorando, entre outras atividades. Tanto que é cabível a 

compreensão totalizante, inclusive sob a forma de uma conceituação genérica e 

abrangente de ser o povo quem “faz a festa”, de modo que suas iniciativas de 

participação e envolvimento delineiam a magnitude geral do evento, configurando sua 

grande atratividade lúdica adaptada e aproveitada pelos projetos político-eleitoreiros, 

econômicos e comunicacionais.  

 
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 (AMARAL, 2001, p. 40). 
 

Outro dado significativo é a maciça presença popular nos shows com efusiva 

participação, número incalculável de pessoas dançando forró nas diversas ilhas (tendas 

espelhadas pelo Parque do Povo com trios tocando sem parar); o enorme consumo de 

comida e bebida no âmbito da gastronomia que não se limita aos cardápios regionais, 

cenas de paquera explícita, entre muitas outras ocorrências, comprovam como a festa é 

significativa para o imaginário dos participantes. 



 O povo campinense, assim como a horda de visitantes, entrega-se de corpo e 

alma ao MSJM, nas práticas lúdicas e nos demais atos simbólicos de pertencimento e 

identificação. 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 acenderem suas fogueiras e se 

divertirem evitando a enorme aglomeração dos locais de maior fluxo de pessoas. 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, 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 espontaneamente 

“suas faculdades ‘superiores’ e ‘inferiores’, sensualidade e intelecto, prazer e razão” 

(MARCUSE, 1995, p. 156 a 173).  

   

Considerações finais 

As redes díspares, tanto no plano material como no simbólico, inerentes à 

produção e consumo das festas, comprovam que o processo não se resume a simples 

atualizações da memória coletiva recuperando as raízes culturais. Sua coleção de signos 

não é tão pacífica e consensual, há ingerências e conflitos de toda a ordem em terrenos 

de disputas em que alguns ganham e outros perdem, tensas relações de poder. Afinal, 

trata-se de um fenômeno típico da sociedade desigual e inconsistente em que vivemos.  

Compreendo as grandes festas da atualidade como ocorrências especiais, 

autônomas, com lógica espacial e temporal própria, compondo um rico mosaico cultural 

de grande atratividade para a reflexão sobre suas interioridades, que ainda traz à tona 

importantes questões centrais da “sócio-culturalidade” contemporânea de interesse 

geral, exteriores ao círculo fenomenológico dos eventos festivos. Daí pensarmos 

segundo a direção apontada por Max Weber, conforme a interpretação de Dennys 

Cuche (2002, p. 166):   

Weber pretendia observar e compreender uma certa ‘afinidade eletiva’ entre a 
ética puritana e o espírito da capitalismo. Ele queria também demonstrar que os 
problemas simbólicos e ideológicos são dotados de uma relativa autonomia e 
podem exercer uma real influência sobre a evolução dos fenômenos sociais e 
econômicos (grifo nosso).   



 

O MSJM configura-se como uma celebração popular organizada e propagada 

oficialmente pelo poder público municipal como produto turístico a fim de alcançar 

crescimento econômico, com motivação inerente à identidade e tradições regionais do 

ciclo junino, porém, também utilizado, subliminarmente, com o propósito de se alcançar 

prestígio e dividendo político-eleitorais. Conta com uma série de especificidades, 

superlativas em termos quantitativos, reunindo uma série de expressões artísticas e 

cenográficas destinadas a confirmar e legitimar a base temática nordestino-junina, 

apresentados em formatos produtos da indústria cultural e demais formas plurais da 

atualidade. Um novo tipo de festas, representativo da contemporanidade.  

Diferentes espaços atribuem multiplicidade de sentidos à festa e à cultura junino-

nordestina, por isso democrático, lugar para os políticos se esbaldarem na sua frenética 

busca de poder, porém sem impedir que o povo viva intensamente suas emoções, 

portando-se segundo as observações de Durkheim, de forma transgressora em relação às 

normas sociais, em união com seu grupo social e em estado de efervescência, compondo 

o quadro reconhecido por Maffessoli (1985, p. 23): “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”.   

Se os organizadores do evento alcançam seus objetivos de promoção e prestígio, 

num ato de cooptação do evento, 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, compondo um outro tipo de 

transversalidade cultural, que perpassa pelas dimensões sociais e políticas do MSJM. 

Situação discutida por Amaral  “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”. (AMARAL, 2006, p. 278) 

“A festa é do povo”, que toma para si aquilo o evento tem de melhor: 

oportunidades de celebrar a alegria e a vida, atos lúdicos manifestos nos mais diferentes 

“rituais” numa continuidade que reduz em alta quantificação. Portanto é justamente a 

população campinense, o “homem da terra” que delineia a identidade local do MSJM, 

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, 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”. 

 A cultura sócio-participativa do grande evento campinense assimila e permite o 

paradoxo de permitir a quebra do cotidiano e atos lúdicos transgressivos da ordem 

vigente, conforme os apontamentos de Durkheim (1968) e, ao mesmo tempo manter seu 

imaginário motivado em função da organização da festa, ou seja, contribuindo para sua 

efetiva realização em diversas ações cooperativas e, alguns, laborativas, com a seriedade 

necessária no aspecto da produção e da estruturação do evento. Claro que esperando o 

mês de junho chegar, para romper com a ordem do dia a dia. “É preciso observar que 

talvez não exista divertimento onde a vida séria não tenha qualquer eco. No fundo a 

diferença está mais na proporção desigual segundo a qual esses dois elementos estão 

combinados” (Durkheim,1968, p. 548). Ao observarmos a “cultura política” da festa, 

destaca-se a contumácia de o público tomar conta da festa, desconsiderando o 

oficialismo reinante com propósitos eleitoreiros, inclusive com arrebates de ufanismo e 

orgulho por fazer parte da terra e da grandiosa celebração. Demonstra um curioso 

sistema de construção de identidade. 
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