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RESUMO 

 

A tematização do espaço público no Maior São João do Mundo em Campina Grande - PB 

dinamiza a economia e o turismo locais a partir da transformação de um espaço público 

comum em um cenário que tem por base as tradicionais festas juninas. Para isso, contribui a 

dinamização dos setores criativos existentes na cidade e a concepção de uma nova cidade que 

é projetada a partir das festividades do São João. Nesta pesquisa nos propomos a determinar a 

influência da tematização do espaço público na economia local, nomeadamente nos setores 

criativos presentes no Maior São João do Mundo e avaliar a sua importância para o 

desenvolvimento da economia criativa local. Optamos pelo estudo de caso, a partir de uma 

abordagem etnográfica, com recurso a diversas técnicas de pesquisa, como observação 

participante, entrevistas semi-estruturadas com questões abertas e análise das representações 

sociais dos entrevistados. A metodologia utilizada é mista, por envolver dados qualitativos e 

quantitativos. Pudemos perceber, ao final dessa pesquisa, que a tematização do espaço público 

no Maior São João do Mundo é o principal fator de referência para o evento, estimulando a 

economia local e modificando a imagem da cidade em três níveis: político, econômico e 

social. Percebemos também que a tematização do espaço público é o fator de ligação 

fundamental entre os setores criativos, bem como entre eles e as atividades relacionadas. 

Todos estes setores servem de elo entre produtos e serviços prestados, criando um todo 

harmônico que transforma a imagem da cidade, dinamiza a economia, promove a inclusão 

social, a integração cultural e mantém o Maior São João do Mundo como um evento 

tradicional no calendário turístico regional e nacional. 

 

Palavras-chave: Campina Grande. Economia Criativa. Setores Criativos. Tematização do 

Espaço Público. Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The thematization of public space in the ―Maior São João do Mundo‖ in Campina Grande - 

PB stimulates the economy and the local tourism from the transformation of a common public 

space in a setting that has the traditional June festivals based. To do so, contributes to 

promotion of existing creative sectors in the city and the design of a new city that is projected 

from the festivities of São João. In this research we propose to determine the influence of the 

thematization of public space in the local economy, particularly in creative sectors present in 

the ―Maior São João do Mundo‖ and assess their importance for the development of local 

creative economy. We chose the case study, from an ethnographic approach, using different 

research techniques such as participant observation, semi-structured interviews with open 

questions and the analysis of social representations of respondents. The methodology used is 

mixed because it involves qualitative and quantitative data. We could notice at the end of this 

research, the thematization of public space in the ―Maior São João do Mundo‖ is the main 

reference factor for the event, stimulating the local economy and changing the city's image in 

three levels: political, economic and social. Also realize that the thematization of public space 

is the key binding factor between the creative sectors as well as between them and the related 

activities. All these sectors serve as a link between the products and services, creating a 

harmonic whole that transforms the city's image, stimulates the economy, promotes social 

inclusion, cultural integration and keeps the ―Maior São João do Mundo‖ as a traditional 

event in the tourist calendar regional and national. 

 

Keywords: Campina Grande. Creative Economy. Creative sectors. Thematization of Public 

Space. Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Campina Grande é um município localizado no interior da Paraíba, a 122 km da 

capital, João Pessoa. Atualmente a cidade possui 385.213 habitantes e é o segundo maior 

município do estado. Sua região metropolitana é formada por 15 municípios, com população 

estimada em 580.492 habitantes, sendo a segunda maior zona metropolitana do interior 

Nordestino (IBGE, 2012). 

 

Figura 1 - Vista aérea da cidade de Campina Grande - PB 

 
Fonte: SANTOS e SANTOS (2014) 

 

 A cidade de Campina Grande é uma das mais antigas localidades do interior do estado 

da Paraíba. Localizada entre o alto sertão e a zona litorânea paraibana, possui terras propícias 

à plantação de milho, mandioca e outros cereais e isso foi um fator determinante para que 

houvesse a colonização da região, que era, inicialmente, uma aldeia de índios cariris. Em 

1699, tornou-se um núcleo para a catequização dos índios Ariús ou Ariás que, segundo 

Almeida (1962, p. 35), teriam chegado a este local em 1697 trazidos por Teodósio de Oliveira 

Ledo, que ―[...] os aldeou numa grande campina, nos limites da região dos cariris. Fundava aí 

o núcleo que deu origem a Campina Grande‖. Tal nome lhe foi dado em face dessa 

configuração geográfica. Em 1769, a aldeia tornou-se uma freguesia, cuja padroeira era Nossa 

Senhora da Conceição, que teve sua igreja construída entre 1815 e 1817, em um local alto da 
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região, o que atraiu a construção de várias casas em seus arredores (ALMEIDA, 1962, p. 38-

39). Atualmente, essa igreja é Catedral de Campina Grande e a partir dela originaram-se as 

principais ruas da cidade. Em 1790 foi escolhida pelo Ouvidor Brederodes para se tornar vila, 

devido à riqueza agrícola da região e à sua excelente localização, estando entre a capital no 

litoral e o sertão, o que facilitada o comércio das regiões. A aldeia, então, tornou-se vila, 

recebendo o nome de Vila Nova da Rainha em homenagem à rainha de Portugal D. Maria I. 

Essa denominação, porém, não durou muito, passando a vila a chamar-se Campina Grande, 

nome pelo qual já era conhecida por sua localização geográfica (ALMEIDA, 1962, p. 46-47). 

Em 11 de outubro de 1864, a Lei Provincial nº 137 elevou a vila à categoria de cidade, 

denominada Campina Grande. Nesse ano também foi construído o prédio do Mercado 

Central. O novo município não correspondia, em tamanho, ao seu desenvolvimento 

econômico, possuindo apenas cerca de trezentas casas, a Cadeia Nova, a Casa de Caridade, o 

Grêmio de Instrução e o Paço Municipal (ALMEIDA, 1962, p. 132). 

 Em 1883, Campina Grande tinha cerca de quatro mil habitantes sendo, provavelmente, 

a mais populosa e próspera localidade do interior paraibano, visto que por ali passava a 

principal estrada que ligava os sertões da Paraíba e Rio Grande do Norte às outras cidades da 

Paraíba e também à cidade do Recife. Essa ligação proporcionava um movimentado e intenso 

comércio, especialmente entre a quinta-feira e o sábado, quando se realizavam as feiras de 

gado e de gêneros alimentícios, ainda que de forma desorganizada. A urbanização do 

município deveu-se, especialmente, às atividades comerciais, uma vez que este se constituía 

como um lugar de pouso e alimentação para os tropeiros que cruzavam a região conduzindo 

tropas ou comitivas de muares e cavalos entre as regiões produtoras e os centros 

consumidores a partir do século XVII. Diz Almeida: 

 

Campina Grande não era simplesmente um pouso, um lugar de descanso para os 

animais e tropeiros, mas a estalagem, a parada obrigatória, o ponto terminal da longa 

caminhada. Aqui operavam-se as permutas, as trocas comerciais. [...] Tornou-se a 

praça dos escambos da Província (ALMEIDA, 1962, p.107). 

 

 A economia do município, desde sua fundação, baseou-se nessas atividades comerciais 

e, com o crescimento da cultura algodoeira no nordeste, a cidade ganhou destaque, chegando 

a ser a segunda maior exportadora de algodão do mundo, sendo considerada, inclusive, a 

Liverpool brasileira, em referencia à cidade inglesa homônima e maior exportadora de 

algodão da época. Essas cidades tinham em comum o fato de serem grandes exportadoras sem 

serem grandes produtoras de algodão. Adquiriam o algodão dos produtores da região e depois 
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os beneficiavam e exportavam. O destaque obtido por Campina Grande nesse processo deveu-

se ao fato de ser a única cidade do interior do país a possuir uma máquina de beneficiamento 

de algodão (ALMEIDA, 1978).  

 O desenvolvimento da cidade acentuou-se a partir do inicio do século XX e durou até 

a década de 1940, através das mudanças econômicas e sociais proporcionadas, 

principalmente, pela cultura algodoeira, que atraia comerciantes de todas as regiões da 

Paraíba e do Nordeste. O comércio do algodão, também chamado de ―Ouro Branco‖, foi um 

dos fatores que influenciou o crescimento populacional da cidade, que passou de vinte mil 

habitantes em 1907, para cento e trinta mil, em 1939, um crescimento de cerca de 320% em 

pouco mais de trinta anos. Esse número de habitantes só foi atingido pela capital paraibana, 

João Pessoa, na década de 1950. 

 Outros fatores importantes para o desenvolvimento da cidade foram: a chegada do 

ramal da Great Western of Brazil Railway Company, hoje Rede Ferroviária do Nordeste, que 

foi inaugurado em 1907; a iluminação elétrica, instalada em 1919; e a construção do serviço 

de abastecimento de água, em 1939 (ALMEIDA, p. 348-385). O ramal ferroviário da Great 

Western foi importante para a economia local por facilitar o transporte do algodão 

beneficiado, assim como de diversos outros produtos, de Campina Grande para os portos, 

especialmente o de Recife, que tinha capacidade para receber grandes navios. A capital 

paraibana, João Pessoa, não tinha um porto adequado para esse tipo de transporte. A partir da 

segunda metade do século XX, Campina Grande despontou como grande pólo comercial e 

industrial do Nordeste chegando, inclusive, a ter o primeiro computador a funcionar em 

universidades do norte-nordeste brasileiro, instalado na Universidade Federal da Paraíba, 

Campus II (atual Universidade Federal de Campina Grande), em 1968 (UFCG, 2014).  

 Atualmente a cidade é um grande centro universitário e industrial, o que atrai pessoas 

de diversas regiões do país. Tal diversidade acaba por criar condições para que a cidade 

desenvolva uma variada agenda cultural, na qual se destacam vários eventos, de diferentes 

naturezas: o Alterna Vida (encontro para evangelização que substituiu a Micarande), o 

Encontro da Nova Consciência (evento ecumênico realizado durante o carnaval), o Festival de 

Inverno (evento que reúne musica, teatro e dança realizado no final do mês de julho) e o mais 

famoso deles, o ―Maior São João do Mundo‖, evento que é realizado entre os meses de junho 

e julho, desde 1983. 

 Campina Grande também é reconhecida como um dos maiores centros universitários 

do Nordeste, com 23 universidades, entre elas, duas Universidades Federais – Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) – uma 
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estadual, a Universidade Estadual da Paraíba (UFPB) e um Instituto Federal de Educação 

Tecnológica – IFPB (MEC, 2014). 

 Desde a década de 1980, Campina Grande é referencia nas áreas de desenvolvimento 

de software e games e nas indústrias de informática e eletrônica, tendo sido escolhida como 

uma das nove cidades do mundo que representam um novo modelo de centro tecnológico. 

Essa escolha foi feita pela revista americana Newsweek, em 2001. Em 2003, a mesma revista 

a denominou ―Vale do Silício Brasileiro‖, devido às pesquisas envolvendo o algodão colorido 

ecologicamente correto (TODESCHINI; BETTI, 2008; MELO, M., 2010). 

 A cidade possui aproximadamente 76 empresas produtoras de Software e Games, com 

faturamento anual estimado em 25 milhões de reais, o que representa 20% da receita total do 

município. Esse desenvolvimento na área resultou na criação, em 2004, do TechOut Center 

uma parceira do governo chinês com o Parque Tecnológico da Paraíba, que desde sua 

fundação em 1984, originou o aparecimento de cerca de 80 empresas de tecnologia 

(BARROS, 2008, p.1-5). Essas atividades pertencem ao Setor Criativo de Tecnologias da 

Informação e Comunicação – TIC – que englobam o desenvolvimento de softwares, sistemas, 

consultoria em TI e robótica (FIRJAN, 2014, p. 8-9). 

 Esse desenvolvimento econômico e, conseqüentemente, social, fez com que Campina 

Grande passasse a ser considerada a cidade mais importante do estado da Paraíba. Isso gerou 

a construção de um simbolismo voltado para o engrandecimento da cidade, que é conhecida 

como ―Rainha da Borborema‖, ―Capital do Trabalho‖, ―Capital do Nordeste Brasileiro‖ e 

outros epítetos que elevam o status da cidade. Segundo Pesavento (2007), os espaços são 

dotados de significados que enchem as cidades de sentidos, com cargas simbólicas que as 

diferenciam e identificam.  

 As mudanças trazidas pela industrialização acarretaram um processo de migração do 

campo para a cidade, o que não apenas originaram novos costumes, mas também modificou 

os costumes e tradições existentes. Essas mudanças podem ser sentidas nas festas populares, 

como no Maior São João do Mundo, objeto deste estudo. As festas juninas originaram-se, no 

Brasil, nas regiões rurais e são um misto de comemorações religiosas e do ciclo das colheitas, 

especialmente os que têm ligação com a festa junina, como o milho, presente na maioria das 

comidas típicas da época. Essa mistura entre o sacro e o profano reflete-se em suas 

características, que é uma miscelânea de costumes tradicionais regionais, familiares e 

religiosos. 

 A individualidade dos eventos como o Maior São João do Mundo, leva a uma reflexão 

sobre as formas de expressão cultural e como essas formas assumem novas identidades não 
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apenas no que se refere à lógica de consumo, mas também em relação às mudanças culturais. 

O caráter tradicional da festa, voltado para os costumes da comunidade, é substituído pelo 

caráter multilocal, no qual as tradições misturam-se às novas tendências, seja no setor 

musical, seja na oferta de novos entretenimentos, objetivando projetar uma nova imagem da 

cidade a partir do evento. O evento ―O Maior São João do Mundo‖ institucionalizou-se no 

início da década de 1980, a partir da construção e inauguração do Parque do Povo, localizado 

no centro da cidade e destinado à realização dos festejos juninos. Segundo Morigi (2007, 

p.46): 

 

Em Campina Grande, a festa junina surgiu como evento turístico em junho de 1983, 

por vontade política, na gestão municipal do então prefeito Ronaldo Cunha Lima, 

hoje senador da República pelo Estado da Paraíba. Foi ele quem lhe deu o nome que 

conserva até hoje, O Maior São João do Mundo. (MORIGI, 2007, p. 46) 

 

 Para Lucena Filho (2009, p. 1) 

 

A realização dessa festa, considerada um megaevento na localidade e na região, 

passou a estabelecer novas relações econômicas, políticas, culturais e turísticas do 

Estado com a localidade e com os demais municípios da região (LUCENA FILHO, 

2009, p. 1). 

 

 O Maior São João do Mundo, evento realizado em Campina Grande no período de 

junho a julho atrai visitantes nacionais e estrangeiros, sendo um dos eventos mais importantes 

da cidade por dinamizar a economia local e projetar a cidade a nível nacional e internacional. 

No início de 2014, a prefeitura de Campina Grande (PMCG, 2014) previa que circulariam, 

nesse ano, pelo Parque do Povo, entre 06 de junho a 06 de julho, período do evento junino, 

cerca de 1,2 milhões de pessoas, a maior parte delas turistas. 

 Este trabalho de pesquisa sobre a tematização do espaço público e a economia criativa 

local, tendo por base um estudo de caso a partir do ―Maior São João do Mundo‖ em Campina 

Grande/PB, se propõe a determinar a influencia da tematização do espaço público na 

economia local, a partir dos setores criativos nela atuantes durante o Maior São João do 

Mundo e encontra-se dividido em quatro capítulos.  

 Os Setores Criativos identificados advêm de uma nova vertente de pesquisa 

econômica e social surgida, inicialmente, na Austrália e cujos estudos aprofundaram-se na 

Inglaterra. Essa nova vertente foi denominada de Economia Criativa e pode ser considerada 

como um conjunto de atividades econômicas que envolvem aspectos econômicos, culturais e 

sociais, estando ligada à economia global e que tem em seu núcleo as indústrias criativas. A 
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Economia Criativa interage com objetivos tecnológicos, turísticos e de propriedade 

intelectual, fomentando a criação de empregos enquanto promove a inclusão social, a 

diversidade cultural e o desenvolvimento humano.  

 Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU - as atividades ligadas à Economia 

Criativa situam-se no cruzamento entre as artes, a cultura, os negócios e a tecnologia, e 

abrangem o ciclo de criação, produção e distribuição de bens e serviços que tem como sua 

principal matéria-prima o capital intelectual. Tais atividades incluem desde as manifestações 

folclóricas, a música, os livros, as artes plásticas, o teatro e a dança até setores mais 

tecnológicos, como o cinema, a televisão, a internet, a animação digital, os games e softwares 

ou áreas mais voltadas para serviços como arquitetura e publicidade. Elas podem gerar 

diversos benefícios, especialmente através do comércio, da prestação de serviços e da 

propriedade intelectual (UNCTAD, 2010). 

 Ao pesquisar sobre a tematização do espaço público no Maior São João do Mundo em 

Campina Grande sob a ótica da Economia Criativa, abrimos caminho para novas pesquisas 

em uma área cujo mercado de trabalho cresceu cerca de 90% entre 2004 e 2013 no mundo, 

crescimento superior ao do mercado de trabalho brasileiro no mesmo período (56%), segundo 

o Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, publicado pela FIRJAN em 2014. De acordo 

com esse estudo, do total de profissionais criativos mapeados no Brasil (892,5 mil, cerca de 

1,8% do total de trabalhadores formais no país), 19,4% atuam em empresas consideradas 

criativas (que são as que não necessariamente empregam apenas trabalhadores criativos em 

seus quadros), enquanto que 80% atuam em outros setores econômicos ligados aos setores 

criativos. O estudo identificou 251 mil estabelecimentos considerados criativos no Brasil, o 

que corresponde a um crescimento de 69,1% entre 2004 e 2013. Ainda segundo o estudo da 

FIRJAN (2014), tomando como base a massa salarial desses estabelecimentos, estima-se que 

a indústria criativa brasileira gere um Produto Interno Bruto (PIB) equivalente a R$ 126 

bilhões ou 2,6% do total produzido no Brasil em 2013, acima do registrado em 2004, que foi 

de 2,1%.  

 Tais números explicam a relevância do estudo da Economia Criativa, especialmente se 

observarmos os números na economia mundial. De acordo com a ―Global Database on the 

Creative Economy‖, da UNCTAD1, o comércio mundial de bens e serviços criativos superou 

a marca dos US$ 620 bilhões em 2011, com destaque para a China, cujas exportações de 

                                                 
1 Disponível em: 

<http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sRF_ActivePath=P,10&sRF_Expanded=,P,10> Acesso 

em 28 Dez.2014 

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sRF_ActivePath=P,10&sRF_Expanded=,P,10
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produtos criativos triplicaram entre 2002 (US$ 32 bilhões) e 2011 (125 bilhões) a uma taxa 

anual de 14,7% (UNCTAD, 2013).  

 No primeiro capítulo apresentamos a metodologia utilizada para desenvolver a 

pesquisa, explicitando desde a escolha do tema até aos conceitos adotados, passando pelos 

métodos e técnicas utilizados. São apresentados, ainda, o objetivo geral e os objetivos 

específicos, assim como a hipótese de pesquisa. 

 No segundo capítulo apontamos três conceitos importantes em dois sub-capítulos: o de 

Cidades Criativas, no primeiro; e os da Tematização e Disneylandização no espaço urbano, no 

segundo. Esses conceitos são importantes para que possamos desenvolver nossa pesquisa por 

apresentarem elementos constitutivos dos conceitos que serão apresentados no decorrer dos 

capítulos. O conceito de Cidades Criativas está relacionado com a Economia Criativa e ajuda 

na compreensão das características identificadas na cidade de Campina Grande e que são 

importantes para entendermos sua relação com a Economia Criativa. A Tematização e a 

Disneylandização são conceitos significativos porque são a base para identificarmos a 

relevância dos setores criativos na econômica local, no contexto do Maior São João do 

Mundo. A dinamização da economia no período estudado dá-se a partir desse evento, que tem 

como base a transformação do espaço público a partir do tema dos festejos de São João 

 No terceiro capítulo encontram-se os conceitos ligados à Economia Criativa, assim 

como os principais estudiosos dessa temática, Richard Florida (2011), Charles Landry (2006; 

2008), John Howkins (2001) e Elsa Vivant (2012), entre outros, que trabalham com esse 

tema, tendo sido subdividido em três sub-capítulos: no primeiro apresentamos os conceitos de 

Economia Criativa e de Setores Criativos; no segundo fizemos uma comparação entre os 

Setores Criativos identificados no Mapeamento da Indústria Criativa da Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN – e no Plano da Secretaria da Economia 

Criativa, nos três níveis: Brasil (país), Paraíba (estado) e Campina Grande (município); e no 

terceiro, destacamos quais são os setores criativos identificados no Maior São João do 

Mundo, enfatizando os que contribuem mais ativamente para a dinamização da Economia 

Criativa local.  

 No quarto capítulo apresentamos os entrevistados, classificados de acordo com o Setor 

Criativo em que se insere e de que maneira se dá sua participação no evento. Em seguida, 

avaliamos a importância dos Setores Criativos no Maior São João do Mundo para o 

desenvolvimento da economia criativa local. 
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CAPÍTULO 1 - METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo iremos justificar a escolha do tema, identificar e fundamentar a 

metodologia da pesquisa e as técnicas e métodos utilizados. Serão ainda apresentados os 

objetivos, geral e específicos, da pesquisa. 

 A presente pesquisa tem por finalidade entender a tematização do espaço público 

enquanto fomentador da economia local a partir do estudo de caso realizado durante o evento 

―O Maior São João do Mundo‖ em Campina Grande, Paraíba. Esse evento é uma festa 

popular junina que se realiza na cidade desde 1983 e que busca dinamizar a economia local. 

 A abordagem da festa como geradora de ganhos econômicos e dinamizadora da 

economia local é a base para que possamos relacionar a tematização do espaço público à 

dinamização dessa economia. Para essa avaliação foram analisadas as atividades econômicas 

ligadas aos setores criativos definidos pela Secretaria da Economia Criativa – SEC – e 

identificados no mapeamento das Indústrias Criativas feitos pela Federação das Indústrias do 

Rio de Janeiro – FIRJAN – em 2014, de modo a destacar a relevância desses setores na 

geração de ativos econômicos durante o Maior São João do Mundo. 

 A influência da tematização do espaço público na dinamização da economia local 

durante o evento será analisada a partir de pesquisa realizada em diversos espaços da festa 

(com destaque para o Parque do Povo), em entrevistas com pessoas ligadas aos setores 

criativos (gastronomia, arte popular, artesãos, etc.). Além disso, foi feito um registro escrito 

das observações em diário de campo e registros fotográficos das atividades desenvolvidas nos 

diversos cenários ligados à festa. As conversas mantidas com diversos atores ligados ao 

evento durante o trabalho de campo também se mostraram um importante recurso para a 

análise do tema desta pesquisa, assim como os dados históricos reunidos sobre a cidade e 

sobre as festas juninas em geral. Como forma de contextualizar historicamente a pesquisa, 

fizemos uma breve incursão na história da cidade e de como eram comemoradas as festas 

juninas na cidade, assim como sobre temas imprescindíveis para a compreensão da 

importância da Economia Criativa. 

 O objetivo geral desta pesquisa é identificar de que maneira a tematização do espaço 

público no Maior São João do Mundo dinamiza a Economia Criativa local a partir da 

identificação dos setores criativos presentes no evento. Definimos ainda como objetivos 

específicos da pesquisa compreender a tematização do espaço público durante o evento 

―Maior São João do Mundo‖ na cidade de Campina Grande; evidenciar de que maneira esse 

evento interfere na economia local a partir da identificação dos Setores Criativos ligados ao 
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evento; e relacionar a tematização do espaço público e os setores criativos à Economia 

Criativa em Campina Grande. 

 Para abordar o fenômeno da tematização do espaço público, faz-se necessária a 

compreensão tanto do fenômeno em si, quanto das representações dos sujeitos sobre ele, de 

modo a compreendê-lo em seu sentido real ou simbólico. Para isso, torna-se imprescindível 

estabelecer um conceito que permita interpretar as diferentes experiências surgidas durante a 

pesquisa, buscando compreender qual o sentido apreendido pelos atores durante esse evento. 

Segundo Burgess (1997 apud CRUZ, 2011, p.11), a seleção do local a ser pesquisado deve ser 

feito a partir de alguns critérios que poderão interferir tanto no trabalho de pesquisa em si, 

quanto no seu resultado final. Tais critérios foram definidos como: a simplicidade, que 

caracteriza o local a ser estudado de vários ângulos, desde as situações simples até as mais 

complexas; a acessibilidade, que consiste no acesso do pesquisador ao local a ser pesquisado; 

não interferência, ou seja, o pesquisador deve integrar-se ao local de tal forma que sua 

presença não seja considerada uma intromissão; permissividade, caracterizada por situações 

em que a entrada seja franqueada ao pesquisador, podendo ser de forma limitada, restrita ou 

livre e, por último, a participação do pesquisador em uma série de atividades em curso no 

local a ser pesquisado.  

 Os lugares públicos podem ser considerados como palco da vida urbana. Eles são os 

cenários onde são realizadas as celebrações, onde são praticados os esportes e onde brincam 

as crianças e, principalmente, são os locais onde as culturas interagem e dão identidade às 

cidades. É também o lugar onde acontecem as trocas econômicas e sociais, sendo 

considerados ferramentas fundamentais do urbanismo, pois permitem a integração dos 

cidadãos com suas atividades, propiciando o encontro, a estadia, a recreação, a expressão 

cultural, o contato dos seres humanos com o natural e a sobrevivência dos sistemas naturais 

em áreas urbanas (MORA, 2009). 

 À guisa de conceito, Borja (1998) afirma que o espaço público é: 

 

[...] é um conceito jurídico: uma zona sujeita a regulamentação específica por parte 

da Administração Pública, ou quem tem o poder de controlar o solo e assegurar a 

sua acessibilidade a todos e estabelece as condições de utilização e instalação 

actividades. O espaço público moderno vem do formal de separação (legal) entre a 

propriedade privada urbana (expressa na terra e, geralmente, associado ao direito de 

construir) e propriedade pública (ou de domínio público por sub-rogação normativo 

ou aquisição através de transferência legal) que normalmente significa manter este 

terreno livre de edifícios (exceto equipamentos públicos e utilitários) e cujos 

destinos são usos sociais característicos da vida urbana (recreação, atos coletivos, 

mobilidade, atividades culturais e, referências simbólicas monumentais, por vezes, 

comerciais, etc.) (BORJA, 1998, p.14) 
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 Francisco (2005) afirma, porém, que os espaços públicos perderam um pouco seu 

caráter social e político inicial a partir das mudanças comportamentais ocorridas nas 

sociedades. Mora (2009) destaca que as funções do espaço público se viram diminuídas por 

causa de diversos fatores da vida contemporânea, tais como os problemas de segurança, dos 

novos mecanismos de desenvolvimento urbano, da estratificação do espaço para diversos usos 

e a diversificação gerada na arquitetura por evolução lógica. Ela menciona, ainda, que os 

avanços nos meios de comunicação e a diversificação dos espaços para recreação, passando a 

se realizar na esfera privada, geralmente de forma individual (MORA, 2009). 

 Podemos afirmar, portanto, que o espaço público é um espaço complexo, cujas 

nuances são reveladas de acordo com a percepção do pesquisador e a partir do uso feito desse 

espaço pela comunidade. Cruz (2013) afirma que: 

 

[...] no âmbito das representações sobre a qualidade e a estrutura dos espaços 

públicos em geral, assumem particular relevância fatores como o tratamento, a 

limpeza e a utilização efetiva; enquanto espaço social, as qualidades humanas, de 

partilha, convívio e respeito; bem como, o contexto arquitetónico, natural e estético 

dos referidos espaços (CRUZ, 2013, p. 40) 

 

 A transformação do espaço público em um ambiente diferenciado torna-o distinto não 

apenas na relação material dos sujeitos para com ele, mas na relação social e simbólica, 

representativa de uma realidade construída a partir da inserção de um cenário que o 

individualiza e o destaca dentro do contexto cotidiano. A complexidade de transformar um 

espaço tematizado em um objeto de análise social obriga o pesquisador tanto a certo 

distanciamento, quanto pressupõe certa identificação para com ele. A abstração necessária 

para a realização do trabalho implica num distanciamento que será necessário para o estudo e 

a análise das entrevistas, enquanto que a identificação com o objeto de estudo facilitará a 

integração com os participantes do evento para a realização da pesquisa etnográfica. 

 No caso do evento ―O Maior São João do Mundo‖, tema desta pesquisa, optamos por 

realizar um estudo de caso a partir da pesquisa etnográfica, que permite a utilização de 

técnicas de pesquisa como a observação do fenômeno, a aplicação de entrevistas semi-

estruturadas, a análise das representações sociais dos entrevistados e a pesquisa bibliográfica 

referente ao assunto. As representações sociais são, segundo Jodelet (1985), formas de 

conhecimento prático voltadas para a comunicação e para a compreensão dos contextos 

social, material e ideativo em que vivemos. São, portanto, formas de conhecimento que se 

revelam como elementos cognitivos — imagens, conceitos, categorias, teorias —, sem 

reduzirem-se apenas a componentes cognitivos e contribuindo para a construção de uma 
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realidade comum, que permite a comunicação. Desta forma, as representações sociais são, 

essencialmente, fenômenos sociais que devem ser entendidos a partir do seu contexto de 

produção, ou seja, a partir das funções simbólicas e ideológicas a que servem, assim como das 

formas de comunicação onde circulam. Spink (1993, p. 303) complementa esse conceito, 

afirmando que a representação social é  

 

―[...] uma construção do sujeito enquanto sujeito social. Sujeito que não é apenas 

produto de determinações sociais nem produtor independente, pois que as 

representações são sempre construções contextualizadas, resultados das condições 

em que surgem e circulam.‖ (SPINK, 1993, p. 303) 

 

 Segundo Yin (2005, p.32), um estudo de caso é uma das várias formas de pesquisa em 

Ciências Sociais, sendo 

 

[...] uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos (YIN, 2005, p.32). 

 

 Ainda segundo Yin (2005, p. 24), o estudo de caso procura responder às perguntas 

―como‖ e ―porquê‖, não exigindo controle sobre eventos comportamentais e focalizando 

acontecimentos contemporâneos. Para o autor, o estudo de caso possui a vantagem, sobre 

outros métodos de pesquisa, de lidar com uma ampla variedade de evidências, tais como 

documentos e artefatos, além do pesquisador poder realizar entrevistas e observações (YIN, 

2005, p. 26-27). 

 Goldenberg (2004, p. 34) considera que ―Não é possível formular regras precisas sobre 

as técnicas utilizadas em um estudo de caso porque cada entrevista ou observação é única: 

depende do tema, do pesquisador e de seus pesquisados‖. Desta forma, a autora destaca que 

 

O estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma análise holística, a mais 

completa possível, que considera a unidade social estudada como um todo, seja um 

indivíduo, uma família, uma instituição ou uma comunidade, com o objetivo de 

compreendê-los em seus próprios termos (GOLDENBERG, 2004, p. 33). 

 

 Segundo Gil (2008,p.57-58): 

 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados 

(GIL, 2008, p.57-58). 
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 A Etnografia (do grego έθνος, ethno - nação, povo e γράφειν, graphein – escrever) 

baseia-se no contato intersubjetivo entre o pesquisador e seu objeto de estudo, seja ele uma 

comunidade indígena, seja um grupo urbano. Seu objetivo principal é o estudo da cultura de 

uma comunidade ou um dos seus aspectos fundamentais, consideradas na sua especificidade, 

de forma a atingir a compreensão global do grupo em questão. A pesquisa etnográfica 

desenvolve-se a partir do trabalho de campo, da observação direta e da coleta de dados e de 

fatos que ajudem na compreensão do viver social e cultural do grupo em questão.  

 Para Herrera (1988, p.63-69), a etnografia é a descrição de uma cultura particular que 

possibilita a descoberta de domínios de conhecimentos, bem como a interpretação de 

comportamento dos elementos culturais em relação a determinados aspectos. Para o mesmo 

autor,o método etnográfico tem a finalidade de desvendar a realidade através de uma 

perspectiva cultural sendo, desta forma, basicamente qualitativo, almejando registrar as 

manifestações da realidade, tanto as explícitas como as implícitas. A partir da pesquisa 

realizada com interação entre o pesquisador e o pesquisado, se constrói a história do grupo, a 

partir da descrição de suas crenças, dos valores que regem o grupo, das linguagens que 

adotam, dos hábitos e costumes e dos vários aspectos que formam a estrutura cultural e social 

do grupo estudado. A característica fundamental da pesquisa etnográfica é, portanto, a coleta 

de informações a partir de dados provenientes de situações naturais e não experimentais. 

 A produção do conhecimento científico passou por diversas fases dentre as quais, 

segundo Santos (1995, p.5) se destaca o período em que o pensamento científico dominante 

era o pensamento racional, considerado até meados do século XIX como o paradigma 

dominante. Nesse se destacava a separação entre as ciências naturais e as ciências sociais. A 

ruptura com o paradigma dominante é um novo caminho que deve ser seguido pelas ciências 

sociais para, enfim, libertar-se desse domínio (SANTOS, 1995, p. 23-35). A ordem cientifica 

dominante, representada por um modelo cientifico desenvolvido a partir do século XVI e que 

se fortaleceu ao longo dos séculos, limita-se a buscar o conhecimento verdadeiro em 

princípios epistemológicos e metodologias restritas, de forma singular e limitada, 

caracterizando-se como um modelo autoritário que não mais corresponde às necessidades 

humanas. Opõe-se rigorosamente ao senso comum e se mantém afastado da natureza e 

carências humanas. (SANTOS, 1995, p. 32-33). 

 A metodologia utilizada será qualitativa. A natureza mutável e momentânea do evento 

ocasiona uma maior interação entre pesquisador e pesquisado, tornando o caráter da pesquisa 

singular ao levar o pesquisador a tentar perceber e interpretar as ações dos atores em função 

do contexto espacial e temporal no qual estão inseridos em relação ao evento.  
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 Uma das técnicas de pesquisa que elegemos para a nossa pesquisa é a observação 

participante. Esta permite o contato direto com o objeto a estudar visando recolher mais 

informações e descobrir dados que em geral são inacessíveis. Geralmente, o pesquisador 

assume papel ativo nas atividades diárias da comunidade estudada, objetivando compreender 

melhor sua cultura, assim como perceber mais claramente as ações e comportamentos 

individuais do grupo estudado. O pesquisador lida com uma modalidade de pesquisa quando 

se vê 

 

[...] diante de diferentes formas de interpretações da vida, formas de compreensão do 

senso comum, significados variados atribuído pelos participantes às suas 

experiências e vivências e tenta mostrar esses significados múltiplos ao leitor 

(ANDRÉ, 2002, p. 20). 

 

 Outra técnica de pesquisa privilegiada em nossa pesquisa é a entrevista. Segundo 

Goldenberg (2004, p.86), as entrevistas podem ser classificadas em: padronizadas nas quais 

as perguntas, que podem ser abertas ou fechadas, são feitas exatamente da mesma maneira a 

todos os entrevistados, o que facilita a análise, porém limitam as opções de respostas, no caso 

das perguntas fechadas; assistemáticas, nas quais as análises das respostas são dificultadas 

porque não são dirigidas pelo pesquisador, são espontâneas; e projetivas, nas quais são 

utilizados recursos visuais para estimular as respostas. As vantagens das entrevistas para 

Goldenberg (2004, p.88) são, dentre outras, a possibilidade de coletar informações das 

pessoas que não sabem escrever e das que preferem falar a escrever, além de poder observar 

as reações dos entrevistados; maiores possibilidades de obter as respostas desejadas; o 

estabelecimento de uma relação de confiança e amizade entre pesquisador e pesquisado 

propicia uma maior profundidade nas respostas e o surgimento de outros dados. 

 As desvantagens listadas por Goldenberg (2004, p. 88-89) nas entrevistas estão 

pautadas na relação entre entrevistador-entrevistado, destacando-se: a dificuldade de se 

estabelecer um relacionamento adequado; a possibilidade de se criar um vínculo de amizade 

entre eles, o que poderia ocasionar a perda da objetividade da pesquisa; a probabilidade do 

entrevistador afetar o entrevistado ou do pesquisador ficar na dependência do que o 

pesquisado quer ou não falar ou de que tipo de informação deseja ou não dar; o maior tempo, 

atenção e disponibilidade exigidos do pesquisador para a construção de uma relação entre 

entrevistador e entrevistado e, por último, a dificuldade de comparação entre as respostas 

obtidas. As entrevistas feitas nessa pesquisa são classificadas como padronizadas e semi-

estruturadas, com a utilização de dois roteiros previamente elaborados, com perguntas semi-
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abertas, que foram aplicadas a partir da construção de dois roteiros (ver Apêndice 1) aplicados 

nos meses de junho e julho, durante o evento. 

 Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semi-estruturada é constituída por 

questionamentos fundamentais que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam 

com o tema da pesquisa. Tais questionamentos originariam novas hipóteses surgidas a partir 

das respostas dos entrevistados. O foco principal da entrevista semi-estruturada é colocado 

pelo entrevistador e segundo o autor ―[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, 

mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]‖, assim como mantém 

atuante e consciente a presença do pesquisador durante o processo de coleta das informações 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 152).  

 Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semi-estruturada foca em um assunto a 

partir do qual é elaborado um roteiro com perguntas principais e complementadas, sendo 

essas questões adequadas às circunstâncias momentâneas da entrevista. Segundo ele, esse tipo 

de entrevista pode fazer surgir informações de forma mais livre, a partir das respostas não 

condicionadas a alternativas padronizadas.  

 Como campo investigativo, selecionamos como locais de entrevistas os seguintes 

pontos da cidade que têm relação direta com o evento: o Parque do Povo, a Vila do Artesão e 

a Secretaria Municipal de Cultura, além de termos entrevistado membros de uma das atrações 

da festa em seu escritório. Dentre os atores observados e entrevistados selecionamos músicos, 

trabalhadores da produção da festa, artistas de rua, ambulantes, barraqueiros, gestor público 

municipal e artesãos. 

 Procedemos ainda à análise dos documentos referentes ao objeto pesquisado que são, 

sobretudo, os documentos oficiais obtidos e relacionados com o evento. Tal análise é 

importante para contextualizar, aprofundar e complementar as informações coletadas, 

constituindo-se também em um instrumento imprescindível para a triangulação dos dados. 

(GIL, 2002; LAPLANTINE, 2004, passim). 

 A presente pesquisa requer um levantamento de dados não apenas quantitativos, mas 

também qualitativos, de maneira a estabelecer uma relação entre o objeto observado e sua 

significação para o estudo. Não se trata de mera catalogação de eventos ou de dados sobre a 

cultura de um local, mas da interpretação desses dados de tal maneira que torne possível 

compreender o objeto de estudo. O contrário também é verdadeiro: a partir da interpretação 

do objeto, podem-se identificar as características da sociedade em que ele se encontra inserido 

(GIL, 2002; LAPLANTINE, 2004; passim). Desta maneira, teremos uma pesquisa que 

envolve não apenas dados qualitativos, mas também quantitativos, a partir da análise 
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estatística do número de profissionais dos setores criativos e da remuneração média nos níveis 

federal, estadual e municipal apresentados pela FIRJAN, no Mapeamento da Indústria 

Criativa no Brasil e que servirão para avaliarmos a importância dos setores criativos. 

 Para o estabelecimento da relação entre a tematização do espaço público no ―Maior 

São João do Mundo‖ e a dinamização da economia criativa na cidade de Campina Grande, 

procedemos à análise dos dados recolhidos nas entrevistas e no trabalho de campo utilizando 

várias técnicas da pesquisa, tais como a observação participante realizada no evento e a 

fotografia social. Quanto a esta última técnica, a fotografia permite estudar no contexto da 

tematização do espaço público, as interações sociais e a dinamização dos setores criativos. 

Tais análises nos forneceram subsídios para compreender a cidade, o seu enquadramento 

como Cidade Criativa, assim como da importância do evento para a economia da cidade. 

 Outro fator importante a ser considerado na pesquisa é a Ética do pesquisador. Trata-

se de um fator decisivo para as relações de confiança estabelecidas durante a pesquisa. Como 

referem Bogdan e Birklen (1994, p.78) o pesquisador ―tem de saber definir a sua 

responsabilidade para com outros seres humanos quando estiver em contato com o sofrimento 

destes‖. A pesquisa em Ciências Sociais envolve, também, a crítica da afetividade e 

sentimentalidade existente nos conceitos, já que a emoção está envolvida no processo de 

atribuição de sentido aos fatos sociais. Logo, a percepção de que existem sentimentos e 

afetividades que ligam os sujeitos ao objeto – ou seja, ao evento – é que nos fez decidir pela 

realização da presente pesquisa. Assim, analisaremos o evento sob vários parâmetros, desde a 

materialidade ao simbólico, buscando identificar de que forma o evento junino articula seus 

diversos significados e contribui para o desenvolvimento da Economia Criativa, a partir da 

tematização do espaço público.  

 Por fim, faremos um exame dos resultados das entrevistas realizadas durante a 

pesquisa de campo, a partir da análise de conteúdo, que é definida por BARDIN (1977) como 

Sendo um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p.31-32) 

 

 Ferreira (2003) lista os possíveis usos da análise de conteúdo: 

 

A análise de conteúdo é usada quando se quer ir além dos significados, da leitura 

simples do real. Aplica-se a tudo que é dito em entrevistas ou depoimentos ou 

escrito em jornais, livros, textos ou panfletos, como também a imagens de filmes, 
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desenhos, pinturas, cartazes, televisão e toda comunicação não verbal: gestos, 

posturas, comportamentos e outras expressões culturais. (FERREIRA, 2003, p. 13) 

 

 Portanto, a análise de conteúdo em nosso trabalho não se limita a interpretar o que foi 

dito nas entrevistas, mas, segundo Cruz (2011, p. 9) a realizar a análise de conteúdo de acordo 

com as unidades de análise selecionadas, tendo em conta os objetivos da pesquisa e o tipo de 

material utilizado. 
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CAPITULO 2 – TEMATIZAÇÃO E DISNEYLANDIZAÇÃO NA CIDADE CRIATIVA 

 

 Neste capítulo iremos conceituar a Tematização e a Disneylandização no espaço 

urbano e as Cidades Criativas, conceitos essenciais para fundamentar a nossa hipótese de 

pesquisa, que é a dinamização da economia em Campina Grande a partir da tematização do 

espaço público durante o Maior São João do Mundo, por meio dos Setores Criativos 

identificados no evento. A Tematização e a Disneylandização dos espaços públicos são dois 

conceitos importantes para o estudo das novas dinâmicas das cidades por revelarem as formas 

de atração de visitantes a partir da tematização do espaço público e da dinamização da 

economia decorrente da atuação dos Setores Criativos no evento. 

 Este capítulo encontra-se dividido em dois subcapítulos: o primeiro abordará as 

Cidades Criativas e o segundo tratará da Tematização e da Disneylandização no espaço 

urbano. 

 

 2.1 – Cidades Criativas 

 

 O conceito de Cidade Criativa está ligado aos conceitos de Economia Criativa e 

Indústria Criativa e esses conceitos são importantes para compreender o dinamismo das 

Cidades Contemporâneas. Reis (2011, p.77) afirma que uma Cidade Criativa apresenta três 

características básicas: as inovações (tecnológicas, sociais, culturais, etc.); as conexões (entre 

as áreas da cidade; público e privado; local e global; economia, cultura e demais áreas de 

saber) e a cultura (contribuição simbólica; impacto econômico setorial; agregação de valores e 

ambiente aberto à inovação). Tais características podem ser identificadas quando avaliamos a 

contribuição da tecnologia, da cultura (a partir dos eventos que acontecem durante todo o ano) 

e da Educação (a partir dos núcleos de educação formal da cidade, mais especificamente nas 

faculdades e Universidades ali presentes) para a dinamização das cidades, tanto no que 

concerne ao desenvolvimento econômico, quanto ao desenvolvimento cultural e turístico. 

Fonseca (2012, p. 84) afirma que ―uma cidade criativa não é necessariamente uma na qual a 

economia criativa prevalece, assim como áreas criativas de maior monta não são 

necessariamente Cidades Criativas.‖  

 O conceito de ―Cidade Criativa‖ começou a ser desenvolvido por Charles Landry 

(2008, p. 3-19) no ano 2000 e influenciou os estudos de Florida (2011, p.249-266), que 

defende que as cidades são criativas quando conseguem ser funcionais em três áreas 

específicas: talento, tecnologia e tolerância.  
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 A introdução do conceito de Cidade Criativa lançou novas abordagens acerca de 

dinâmicas nas cidades, essencialmente, sobre alternativas socioeconômicas que pretendem 

funcionar como soluções competitivas e distintivas para esses mesmos locais: cidades ou 

regiões. Ainda segundo Landry (2008, p. 3-19), a renovação da cidadania e a regeneração de 

uma cidade passam pela atividade cultural, reforçando a coesão social, melhorando a imagem 

local, reduzindo comportamentos agressivos, potenciando a criação de parcerias público-

privadas e o desenvolvimento da confiança e da identidade. Também Zukin (1982) transpõe 

esta tendência nas cidades para uma nova dinâmica urbana onde a cultura gera e revitaliza a 

economia. Landry (2006) conclui que ―A criatividade da Cidade Criativa é sobre o 

pensamento lateral e horizontal, a capacidade de ver as partes e o todo simultaneamente, bem 

como as madeiras e árvores de uma só vez‖. Rotem (2011, p. 147), no seu estudo sobre o 

espaço público, faz as seguintes considerações sobre as Cidades Criativas: 

 

Uma Cidade Criativa deveria ser um lugar não apenas para garantir o sustento nas 

Indústrias Criativas, para usufruir das artes ou para viver em um loft com arquitetura 

criativa, mas também um local que ofereça espaço para várias atividades, 

possibilitando assim liberdade de escolha: o que fazer, com quem, como e por quê. 

Essa liberdade é o que as ―pessoas criativas‖ querem. E deve ser expandida, para se 

tornar parte da vida das pessoas. (ROTEM, 2011, p.147) 
 

 Ainda sobre Cidades Criativas, temos no projeto de Seixas e Costa2 (2009, p. 17) a 

retomada da discussão sobre a criatividade urbana onde procuraram ―[...] identificar formas e 

fluxos de governança que permitam a potenciação de estratégias de coesão e de 

desenvolvimento urbano assentes na criatividade, e vice-versa‖. Esse projeto envolveu 

pesquisas sobre o assunto, entrevistas e estudos de caso nas áreas metropolitanas de Lisboa 

(Portugal), Barcelona (Espanha) e São Paulo (Brasil). Desse estudo, extraiu-se um artigo em 

cuja conclusão os autores afirmam que: 

 

[...] a importância de elementos urbano-espaciais tais como a diversidade (em 

proximidade) de diferentes tipos de actores, suas práticas transaccionais, de 

mobilidade e de dinâmica quotidiana; a par de elementos-chave na esfera 

governativa (local e de sistema urbano) tais como a abertura, a flexibilidade, a pró-

actividade e a correspondente capacidade de mutação organizacional; e ainda a 

formação e disseminação de informação e de veículos de debate e de co-

responsabilização; afiguram-se elementos estruturantes para o reforço da governança 

e da criatividade na cidade contemporânea. Uma governança reforçada que poderá 

assim permitir, ela própria, a multiplicação de agentes, de processos e de projectos 

criativos pelos mais diversos espaços e tempos urbanos. (SEIXAS; COSTA, 2011, 

p.17) 

                                                 
2 Projeto ―Creatcity‖, Universidade de Lisboa (Portugal). 



32 

 

 A partir da caracterização de Cidades Criativas discutidas nesse subcapitulo, podemos 

observar a importância desse conceito para a análise da dinamização econômica, turística e 

cultural da cidade de Campina Grande.  

 

 2.2 – Tematização e Disneylandização dos espaços urbanos 

 

 A Tematização e a Disneylandização no espaço urbano são os conceitos a serem 

discutidos nesse subcapítulo e, para isso, começaremos por definir o que é o espaço urbano e 

tematização. 

 Os espaços urbanos podem se distinguir entre públicos e privados, embora a cidade, 

segundo Park (1999, p.49), seja ―[...] mais do que uma aglomeração de serviços individuais e 

colectivos: ruas, prédios, iluminação elétrica, bondes, telefones, etc.‖ e não se limite a ser 

apenas ―[...] uma constelação de instituições e aparelhos administrativos: tribunais, hospitais, 

escolas, policiais e funcionários civis de todos os tipos.‖ A cidade, para o autor, é, 

principalmente, [...] um estado da mente, um conjunto de costumes e tradições, atitudes 

organizadas e de sentimentos inerentes a esses costumes, transmitidos pela referida tradição‖. 

De fato, a cidade não é somente ―[...] um mecanismo físico e uma construção artificial: está 

envolvida em processos vitais das pessoas que a formam, é um produto da natureza e, em 

particular, da natureza humana.‖ (PARK, 1999, p.49). 

 Portanto, podemos perceber que a dimensão das cidades não se limita apenas aos seus 

espaços físicos, mas abrange ainda todo o contexto simbólico que envolve esses espaços, 

dando características próprias. O espaço urbano pode ser percebido tanto como aquele em que 

todos os habitantes de uma cidade têm livre acesso, como também como espaços de acesso 

restrito a uma parcela apenas da população, embora possua características similares às dos 

espaços de livre acesso. Os espaços urbanos podem se tornar, de tempos em tempos, o centro 

de toda a atividade social da cidade, um local para onde todos os habitantes e visitantes se 

deslocam durante certo período de tempo, geralmente uma época festiva. Nas ocasiões em que 

se transforma em espaço festivo, o espaço urbano perde seu ―ar comum‖ e se integra à ocasião 

festiva a partir de uma mudança no seu aspecto normal para transformá-lo em um lugar 

representativo do momento em questão. Essa mudança é mais bem percebida a partir da 

Tematização desse espaço urbano, em função do evento em questão. 

 Em alguns casos, a Tematização não se limita a um determinado período de tempo, 

mas torna-se parte do cotidiano urbano. Nesse caso, há uma simbiose entre o espaço urbano e 

a tematização, visto que o espaço urbano tematizado foi propositadamente construído para 
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atrair visitantes. A cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos é um exemplo de cidade nos 

quais vários espaços urbanos são tematizados com o propósito de atrair visitantes e são 

espaços permanentes, já inseridos dentro do contexto da cidade.  Matos (2010, p.17-18) 

afirma que os espaços urbanos privados e públicos são importantes partes constitutivas das 

cidades, porém, possuem funções e usos diferenciados. Embora os primeiros ocupem parte 

considerável do território urbano, são os segundos que melhor os caracterizam, na medida em 

que são espaços que podem ser acessados não apenas pela população local, mas também por 

visitantes de outras cidades. A autora assevera, ainda, que 

 

[...] se é verdade que estas características sempre se associaram historicamente à 

cidade, a grande questão passa pelo facto de que a cidade está a mudar e nessa 

mudança insinuam-se novas fórmulas de vivência urbana comandadas pela 

economia, pela globalização das práticas culturais e territoriais, pela mobilidade 

crescente, que transforma os espaços/tempo, do nosso quotidiano (trabalho, lazer, 

compras, etc.). (MATOS, 2010, p. 18) 

 

 Os espaços urbanos públicos possuem a característica integradora de poderem ser 

―consumidos‖ e apropriados por qualquer pessoa, seja ela residente ou não. Esse consumo é 

feito, geralmente, nos espaços destinados ao lazer e aos eventos. Segundo Matos ―O 

ordenamento dos espaços públicos, sobretudo os de lazer, é actualmente um dos aspectos 

vitais para a revitalização e a qualidade de vida no meio urbano.‖ (MATOS, 2010, p.18). 

Esses espaços caracterizam as cidades de acordo com o formato que assumem. Além disso, 

são parte importante nos processos de revitalização, recuperação da qualidade de vida, 

preservação da memória coletiva e simbolizam, ainda, a própria cidade na qual estão 

inseridos, como por exemplo, a Torre Eiffel, em Paris e as Pirâmides do Egito. 

 Alem disso, há espaços públicos que são revitalizados ou até mesmo construídos com 

o propósito de atrair visitantes - embora não deixem de receber a população local - já que a 

evolução dos meios de transporte facilitou as viagens, diminuindo o tempo de deslocamento 

entre um local e outro e melhorando as condições de conforto durante o deslocamento. Park 

(1999, p.79) relembra que, embora essa evolução seja benéfica por permitir e facilitar o 

deslocamento entre cidades, a segregação urbana ainda faz com que existam espaços públicos 

nas cidades em que a maioria dos habitantes não tem acesso, ou seja, ―os processos de 

segregação instauram distancias morais que convertem a cidade num mosaico de pequenos 

mundos que se tocam sem chegar a penetrar-se‖ (PARK, 1999, p.79).  

 Já os espaços urbanos privados podem ser vistos como espaços que mantêm um 

distanciamento da vida da cidade, embora dela façam parte, porque tem seu uso restrito aos 
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moradores e convidados. Essa privacidade não se limita apenas às casas e edifícios, mas 

também às ruas e espaços comuns dos condomínios, sejam eles verticais ou horizontais. O 

ordenamento interno das ruas dos condomínios limita não apenas a circulação dos automóveis 

no seu interior, como também a circulação de pedestres. A segurança imposta nesses locais 

tem como objetivo preservar vidas e bens, mas acaba por segregar os moradores e visitantes 

no lado de dentro e transeuntes do lado de fora. A reestruturação do espaço para que haja a 

diferenciação entre o espaço público e o espaço privado está ligada à feição social da cidade e, 

a respeito disso, Blay (1985, p.51) afirma que ―A estruturação espacial associa-se à 

conformação social que a cidade adquire: formam-se bairros operários assim como se formam 

bairros de alta burguesia.‖.  

 Caldeira constata que os condomínios fechados são imaginados como um mundo à 

parte, que representam ―[...] uma alternativa à qualidade de vida oferecida pela cidade e seu 

espaço público‖ (CALDEIRA, 1997, p. 160). Segundo a autora, os condomínios fechados 

criam a ilusão de construir um mundo diferente do resto da cidade, com ―[...] uma vida de 

total calma e segurança‖ e tentando ―[...] ser tão independentes e completos quanto possível, 

oferecendo os mais variados equipamentos para uso coletivo, que os transformam em uma 

espécie de clubes sofisticados‖ (CALDEIRA, 1997, p.160).  

 As transformações urbanas não se limitam às mudanças no espaço físico das cidades: 

englobam as transformações econômicas, culturais e sociais que acabam por influenciar as 

relações entre os espaços públicos e privados. Essas mudanças vêm ocorrendo há muito 

tempo e, de acordo com Ascher (1998, p. 172, apud MATOS, 2010, p. 19), o termo espaço 

público é bastante recente, tendo surgido em meados da década de 1970 e obtém ―[...] um 

êxito crescente, fruto, em parte, de uma nova abordagem da cidade em que se passa a 

valorizar a requalificação em vez da reabilitação‖. Apesar de ser um termo recente, designa 

espaços mais antigos, não ―inteiramente novos, já que têm uma certa história ao nível do 

planeamento urbanístico‖, segundo Matos (2010, p. 19). 

 Entre outros aspectos, Peixoto (2009, p. 41) destaca que essa requalificação urbana 

tem a ver com ―[...] a evolução das economias urbanas, marcada pela expulsão das indústrias 

do sector secundário para as margens das cidades; a tendência para a policentralidade e a 

perda de vitalidade dos antigos centros urbanos‖. Essas mudanças podem ser constatadas, por 

exemplo, se observamos que cada vez mais os espaços urbanos são ocupados por eventos de 

natureza particular, tais como os promovidos por empresas privadas, tornado-se, desta forma, 

espaços privatizados, mesmo que por um período definido de tempo. Podemos perceber, 

ainda, a utilização desses espaços pelo próprio poder público, mas de forma ―privatizada‖, 
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quando há cobrança de ingresso (em dinheiro ou sob a forma de doação de alimentos ou 

roupas) para um evento, por exemplo. 

 O caso dos parques da Disney é representativo desse espaço urbano tematizado 

construído para atrair visitantes. Segundo Bryman (2004, p.3), o Magic Kindom, primeiro 

parque temático da Disney, em 1955, na Califórnia (posteriormente transformado em 

Disneyland Resort), deu início a um tipo de espaço urbano voltado para um determinado 

objetivo, que era atrair turistas a partir de espaços tematizados reunidos em uma determinada 

região. Os parques temáticos da Disney, embora reúnam grande numero de pessoas, mantém 

sua formação inalterada e servem como um enorme cenário no qual os visitantes podem 

escolher entre os parques ali existentes – Magic Kingdom, Adventureland, Frontierland, 

Tomorrowland e Fantasyland, cada qual com uma tematização específica. Em 1971, foi 

inaugurado o Walt Disney Word Resort, em Orlando, Florida e que possui também parques 

temáticos e o mesmo propósito: criar uma sensação de fantasia em quem o visita, de estar fora 

do mundo real e comum (BRYMAN, 2004, p.3). 

 A maneira como as histórias infanto-juvenis são apresentadas ao público, seja através 

de desenhos e filmes para televisão ou cinema, seja através de revistas em quadrinhos ou 

livros, seja a partir do que é observado em visitas aos parques e resorts revelam os princípios 

norteadores da Disney Company, tanto no que se refere à forma como as histórias são 

apresentadas, quanto às formas características de seus personagens. Esses princípios são 

também aplicados em tudo que se refere ao mundo Disney, ou seja, desde as historias infantis 

até aos parques, passando por todo o material de propaganda e souvenires vendidos sob 

licença, dentro ou fora dos parques. Essa ―padronização‖ característica do estilo Disney é 

copiada nos mais diversos lugares do mundo e das mais variadas maneiras. Essa reprodução 

dos princípios Disney deu origem ao termo ―Disneylandização‖ (BRYMAN, 1999, p. 25-28), 

que veremos em detalhe mais adiante. 
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Figura 2– Disney World Map 

 
Fonte: TICKETSTODISNEY.COM (2014) 

 

 A tematização dos espaços urbanos é estudada, atualmente, sob vários aspectos, que 

vão desde o interesse pela ocupação do território urbano à segregação social imposta nesses 

mesmos espaços. A Tematização dos espaços públicos é um dos aspectos da 

Disneylandização, mas também pode ser encontrada quando tratamos da McDonaldização dos 

espaços. Não há uma escala de importância entre eles, nem nos cabe aqui realizar tal 

comparação. Porém, a identificação das diferenças entre esses dois modelos é necessária para 

que possamos definir a tematização nos espaços públicos. Bryman afirma que a 

―Disneylandização é retratada como uma força globalizante. Em outras palavras, os princípios 

com os quais está associado se espalham gradualmente em todo o globo‖ (BRYMAN, 2004, 

p. 2, tradução nossa). 

 A tematização dos espaços públicos e privados pode ser modificada, para adequar-se 

ao desejo de seus públicos (e/ou consumidores). Lojas, museus e cafés, entre outros, são 

tematizados visando atrair público(s), apreciador(es) do(s) tema(s) utilizado(s), garantindo a 

permanência ou o retorno e, conseqüentemente, o aumento do consumo, tal como acontece 
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nos parques e resorts Disney. Os espaços públicos também podem se utilizar desse 

subterfúgio para atrair freqüentadores, com as mais diversas finalidades (dentre elas 

recolherem donativos e oferecer atrações musicais de forma gratuita ou a baixo custo nas 

festas populares) e com as mais diversas intenções.  

 Segundo Cruz, a tematização de espaços urbanos: 

 

Proporciona uma aparência de significado e simbolismo aos objectos a que é 

aplicada. Deste modo, estes objectos são considerados mais atraentes e interessantes. 

A Tematização oferece, ao consumidor, a oportunidade de se divertir e de usufruir 

novas experiências, proporcionando um nível adicional de prazer através do 

encantamento (CRUZ, 2011, p.111). 

 

 Nesse caso, o que se destaca é a diversidade e a heterogeneidade como os temas 

podem ser distribuídos no espaço, de maneira a atrair, ao mesmo tempo, públicos variados, 

seja em idade, sexo ou poder aquisitivo. A apresentação do espaço também é individualizada, 

para dar a sensação de exclusividade. Essa também é uma das formas de atrair e fidelizar o 

público. 

 A Tematização baseada na McDonaldização pode ser identificada a partir de padrões 

mais homogêneos de apresentação, atendimento e produtos oferecidos, tal qual acontece nas 

lanchonetes McDonald´s. Cruz (2011, p. 112) destaca que a ―[...] a Tematização da 

McDonald's [...] é essencialmente auto-referencial...‖, ou seja, não há, como na 

Disneylandização, a necessidade de criar um ambiente de fantasia e sonho: a sensação de 

familiaridade é reconfortante e é a principal razão para o retorno dos consumidores. Ao 

contrário do que acontece nos espaços cuja tematização é baseada nos padrões da 

Disneylandização, a individualização e a personalização dos produtos são praticamente 

inexistentes, sendo esse tipo de tematização o mais padronizado possível. 

 Segundo Twitchell (1999, apud BRYMAN, 2004, p. 28, tradução nossa), os 

consumidores da marca McDonald´s, ao adquirirem seus produtos, estão adquirindo também 

―[...] o lugar, o prestígio, o conforto, a segurança, a confiança, a finalidade, o significado." 

Sendo assim ―[...] McDonald´s é uma empresa, com plena consciência da importância de sua 

marca como provedora de significado e organizador de experiências.‖ Esses também são 

importantes fatores para cativar o consumidor. 

 Em relação à natureza dos espaços públicos, Rémy e Voyé afirmam que: 

  

Para importantes fracções de população, os espaços públicos são valorizados como 

sendo espaços neutros, social e ideologicamente, ao passo que o espaço privado é 

visto como lugar de desenvolvimento de todas as distinções marcantes. Lugar de 
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acessibilidade geral, o espaço público é, desta forma, reapropriado na lógica do 

indivíduo-massa e das diferenças ligadas à série e aos consumos. (REMY; VOYE, 

1997, p. 121) 

 

 Apesar das restrições impostas em algumas áreas, a essência do espaço público é 

definida pela maneira como ele é utilizado pelos atores sociais e não se faz somente em 

função das características de cada um deles, mas também pelas suas aspirações, valores e 

motivações que incentivam esse uso do espaço. A forma de utilização do espaço público 

também acaba por reforçar sua dimensão simbólica, visto que esses espaços passam também a 

atrair freqüentadores pela imagem que projeta em termos de qualidade, conforto e segurança, 

que é outro aspecto importante para os espaços públicos e vai influenciar na maneira como 

esses espaços vão ser ―consumidos‖.  

 Por isso, além da Tematização do espaço, esse tem que passar ao freqüentador a 

sensação de segurança. Nas últimas décadas, a segurança vem sendo um dos principais fatores 

de segregação nas cidades, não apenas no que se refere ao aumento da violência em 

determinados bairros, mas também no aumento da sensação de insegurança, que acaba por 

redefinir os perfis arquitetônicos das moradias. A sensação de insegurança faz com que as 

residências e o comércio sejam projetados ou reformados para a instalação de dispositivos de 

segurança objetivando impedir ou dificultar a entrada de indivíduos não desejados. Essa nova 

arquitetura, voltada para a excessiva busca de segurança faz com que as residências, em 

alguns bairros e, principalmente, nos condomínios de luxo, tornem-se verdadeiras cidadelas. 

Esse novo modelo de segregação espacial, a partir da criação de verdadeiras fortificações 

residenciais ou comerciais, está transformando a qualidade de vida nas cidades e criando 

verdadeiros enclaves fortificados que, segundo Caldeira são: ―[...] espaços privatizados, 

fechados e monitorados para residência, consumo, lazer ou trabalho [...]‖ que encontram ―[...] 

no medo da violência uma de suas principais justificativas e vêm atraindo cada vez mais 

aqueles que preferem abandonar a tradicional esfera pública das ruas para os pobres, os 

"marginais" e os sem-teto‖ (CALDEIRA, 1997, p. 155). 

 Outro aspecto interessante é observar que diferentes gerações atribuem usos e 

significados diferentes a um mesmo espaço. Os espaços públicos têm uso múltiplo, não 

apenas em sua natureza, como também na diversidade de pessoas que podem utilizá-lo. Um 

exemplo da revitalização do espaço para fins recreativos ou turísticos é dado por Sharon 

Zukin, quando descreve a revitalização do bairro do Brooklin na cidade de Nova Iorque, a 

partir da década de 1990. Ela mostra como um bairro decadente tornou-se um sucesso a partir 

das reformulações feitas em prédios e depósitos antes abandonados, que se transformaram em 
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locais de festas, galerias de arte, restaurantes e boates. Os novos locais de comércio do bairro 

passaram a atrair freqüentadores interessados na cena dita ―alternativa‖ e que procuravam 

fugir da massificação das casas noturnas e outros endereços da moda em Nova Iorque. Sobre 

isso, a autora afirma que ―[...] a falta de investimento tanto por empreendedores do setor 

privado quanto do governo criou uma oportunidade para uma nova cultura prosperar‖ 

(ZUKIN, 2010, p. 37, tradução nossa). 

 Zukin (2010, p.35-158) descreve de que maneira o bairro foi se transformando em um 

local ―descolado‖, atraente para as pessoas que buscavam novos estilos de vida, músicas 

alternativas, novas atividades econômicas, especialmente as ligadas à gastronomia. Mostra 

também de que maneira a reformulação do bairro, não apenas em seu aspecto físico, mas 

principalmente no seu aspecto simbólico, passou a atrair pessoas famosas e importantes para o 

contexto social da cidade, tornando-o um bairro desejado por não moradores. O bairro do 

Brooklin, estudado pela autora é um perfeito exemplo de como as mudanças nos espaços 

públicos e privados podem transformar uma região da cidade em símbolo de prosperidade e 

atrair moradores e turistas, dinamizando o local e a economia ao mesmo tempo (ZUKIN, 

2010, p. 35-158). 

 Sorkin (2004, p. 235) identificou o que pode ser considerado como a primeira 

manifestação da Disneylandização: no final do século XVIII surgiram as primeiras exposições 

universais, derivadas das exposições nacionais de produtos manufaturados resultantes da 

Revolução Industrial. Essas exposições tiveram seu auge na Grande Exposição de Todas as 

Nações que aconteceu em Londres em 1851, a qual ficou marcada pelo Castelo de Cristal. 

Tornou-se a ―maior utopia do capital global‖, segundo Sorkin (2004, p. 235, tradução nossa), 

que considera essas exposições como um prenúncio da Disney e, conseqüentemente, da 

Disneylandização, por seu caráter universalista e regulatório, que também caracteriza esses 

princípios. 

 De acordo com Bryman, a Disneylandização consiste ―no processo pelo qual os 

princípios dos parques temáticos da Disney estão dominando cada vez mais setores da 

sociedade americana, bem como o resto do mundo.‖ (BRYMAN, 2004, p. 1, tradução nossa). 

A Disneylandização refere-se à utilização dos princípios da companhia Disney em outros 

setores da economia. Segundo o mesmo autor, uma das bases principais para a 

Disneylandização é ―[...] aumentar o apelo ao consumo de bens e serviços e as configurações 

em que são difundidas nos ambientes cada vez mais homogeneizados, que são os produtos de 

McDonaldização.‖ Para o autor, ―Em essência, Disneylandização é sobre o consumo. 
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Consumo e, em particular, o aumento da inclinação para consumir, é a força motriz da 

Disneylandização‖ (BRYMAN, 2004, p. 1-6, tradução nossa). 

 Para Bryman (2004, p. 1-6), a essência da Disneylandização é o consumo gerado, 

especialmente pela busca por serviços e produtos oferecidos que tem como atrativos 

principais a variedade, inspirada na imaginação e na espetacularização. Dentro dessa 

percepção, a Disneylandização se apóia, sobretudo, em cinco pilares: 

 A tematização, que consiste na criação, dentro do espaço público, de um 

cenário representativo de uma narrativa, que se apresenta a partir de um contexto 

conhecido do público para o qual é oferecido, proporcionando encantamento, prazer e 

estimulando o consumo. 

 O ―consumo híbrido”, que corresponde às diversas formas de consumo em um 

só ambiente, que para além de oferecer ao publico produtos ao mesmo tempo 

heterogêneos em sua forma e diversidade, são homogêneos em sua representação. 

 O merchandising, que é o maior responsável pelo sucesso da empresa, por 

promover a venda de bens e produtos licenciados relacionados à marca no mundo 

inteiro, a partir da modalidade de franquias; 

 O trabalho performático desenvolvido pelos funcionários dos parques, que se 

caracterizam e atuam durante a execução de seu trabalho como se fossem 

personagens das histórias. 

 Controle e segurança, que são características primordiais nos ambientes 

Disney, necessárias para cativar os consumidores, fazendo-os consumir mais se estes 

se sentirem seguros. 

 

 A performance dos empregados nos parques Disney é parte do espetáculo criado pela 

empresa, onde todos eles ―representam‖, enquanto atores, o papel dos personagens das 

histórias Disney. Segundo Sorkin: 

 

Na Disney World, o "trabalho" é, naturalmente, um entretenimento. Os 26.000 

funcionários do parque são considerados pela direção como "personagens do 

elenco‖. A transformação dos trabalhadores em atores transforma presumivelmente 

seu trabalho em uma performance (SORKIN, 2004, p. 253). 

 

 Uma das questões levantadas por Bryman (2004, p.1-6) e que importa destacar para 

explicar o processo de Disneylandização é a segurança. Nos parques temáticos da Disney a 

vigilância, embora discreta, está presente e transmite aos visitantes (ou ―convidados‖ como 
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são chamados) a sensação de segurança necessária para que ele possa desfrutar dos parques 

sem preocupações e possa fazer suas compras com tranqüilidade. Essa sensação de segurança 

também é um forte atrativo para manter o visitante no local e para fazê-lo retornar. Além de 

manter sobre visitantes e empregados uma vigilância que engloba não apenas a sua segurança 

física, há também um controle sobre o que imaginam, de que maneira se comportam e 

também de que forma aproveitam a experiência de sua visita aos parques Disney (CRUZ, 

2011, p. 114). 

 É na adoção dos princípios da Disney, no contexto da organização social dessas 

cidades, que reside a importância da proposta de conceitualização de Disneylandização. 

Segundo Sorkin (2004, p.238), ―A cidade jardim é o paradigma físico que antecipa o espaço 

Disney, o parque dentro do parque temático.‖ Cruz (2011, p.110) afirma que ―As estratégias 

seguidas pela Disney World na organização espacial influenciaram as próprias áreas 

comerciais da cidade de Nova Iorque.‖ 

 Vários fatores contribuem para a que a tematização seja avaliada como importante 

para a cidade de Campina Grande. O fato de a cidade adquirir uma nova imagem durante o 

período junino, faz com que visitantes sejam atraídos a visitá-la. Conseqüentemente, dinamiza 

a economia local por oferecer produtos diversificados, cujo tema principal (mas não o único), 

é o São João. Outro aspecto interessante da influência da tematização na cidade é o resgate 

das tradições regionais, que contrasta com a modernidade da cidade, propiciando a 

transmissão de novos conhecimentos aos turistas que não são da região Nordeste. Estes se 

encantam com os produtos e comidas regionais, assim como com os aspectos culturais 

presentes na festa. A cidade tematizada se cobre de bandeirinhas, balões e outros adereços 

alusivos ao período junino, colocados em vários pontos da cidade, em postes, passarelas e por 

meio de Outdoors espalhados pela cidade, além das decorações particulares feitas em 

shoppings e demais áreas comerciais. O casal de Bonecos de Milho, representativo do evento, 

contribui para a tematização porque representam um ideário de preservação da memória e de 

perpetuação das tradições. Segundo Araújo e Souza (2014), o simpático casal de bonecos foi, 

inicialmente, desenvolvido artesanalmente em espigas de milho e com o passar dos anos 

foram batizados como "Milharildo" e "Sabugilda", transformando-se em mascotes oficiais d' 

O Maior São João do Mundo. 
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Figura 3 - Sabugilda e Milharildo: Casal de bonecos de Milho. À direita cartaz da primeira edição do 

evento em 1984 e à esquerda o Cartaz da edição de 2014. 

  
Fonte: CGRETALHOS (2014) 

 

Figura 4 - Decoração junina em Campina Grande - 2012 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 



43 

 
Figura 5 - Detalhe da decoração junina em Campina Grande - 2012 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 6 - Decoração junina na entrada de Campina Grande - 2012 

 
Fonte: Autoria própria 



44 

 

 Como veremos, quer a tematização, quer a Disneylandização, se encontram presentes 

na cidade de Campina Grande, durante o período do Maior São João do Mundo. Além da 

tematização, outros pilares da Disneylandização identificados por Bryman (2004, p. 1-6) estão 

presentes: o consumo híbrido, representado pelo consumo de diversos produtos, desde os 

artesanais até às comidas típicas do período;  o merchandising, que promove não apenas a 

festa, mas ―vende‖ o Maior São João do Mundo, com a logomarca do evento em diversos 

produtos e serviços; o trabalho performático, que pode ser visto nas apresentações das 

quadrilhas juninas, nas sessões de declamação de poesia e na recepção aos visitantes no 

aeroporto e na rodoviária, ao som de músicas de São João; e também o controle e segurança, 

que podem ser observados em diversos pontos da cidade com destaque para o Parque do 

Povo.   
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CAPITULO 3 – A ECONOMIA CRIATIVA EM CAMPINA GRANDE 

 

 Este capítulo encontra-se dividido em três subcapítulos: o primeiro abordará os 

conceitos de Economia Criativa e Setores Criativos. No segundo subcapítulo, 

caracterizaremos os Setores Criativos identificados no Mapeamento da Indústria Criativa da 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN3, nos três níveis: Brasil, 

Paraíba (Estado) e Campina Grande (município). No terceiro subcapítulo destacaremos quais 

os setores diretamente relacionados com o Maior São João do Mundo e os que, efetivamente, 

mais contribuem para a dinamização da Economia Criativa local.  

 

3.1 – Economia Criativa 

 

 Para que possamos entender a importância da tematização do espaço público na 

dinamização da Economia Criativa da cidade de Campina Grande é necessário que falemos 

sobre Economia Criativa e Indústrias Criativas, além de fazer uma incursão sobre o tema 

―criatividade‖, base principal desses conceitos. 

 Primeiramente, reflitamos sobre o que vem à nossa mente quando pensamos sobre a 

criatividade. Geralmente pensamos em indivíduos cujas idéias destacaram-se ao longo da 

História nos diversos campos do conhecimento, especialmente nas áreas da saúde e 

tecnologia, que ganham maior destaque nas pesquisas científicas. Podemos pensar também 

que a criatividade envolve talentos extraordinários e geralmente a associamos com as artes, 

com as ciências e com as grandes invenções. De certa maneira, pensamos os atos criativos 

apenas quando se referem às grandes invenções, porém, se refletirmos um pouco, 

descobrimos que muitos objetos que usamos no nosso cotidiano foram, um dia, considerados 

grandes invenções, surgidas de mentes criativas, mas que atualmente incorporaram-se de tal 

maneira ao nosso dia a dia que não as enxergamos como tais. 

 Essa diversidade de expressões e processos criativos torna a definição de criatividade 

bastante ampla, com vários e distintos significados de acordo com a perspectiva de quem a 

busca. De maneira geral, a criatividade pode ser definida como um processo mental de 

geração de novas idéias, novas soluções para um problema ou a reformulação de algo já 

existente, de maneira a melhorar sua utilização ou aprimorar sua funcionalidade. Ser criativo é 

também enxergar as coisas do cotidiano de forma diferente, imaginando novas 

                                                 
3A escolha dos dados da FIRJAN como referencia deve-se ao fato de inexistir outras fontes oficiais de dados referentes às 

indústrias criativas.  
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funcionalidades ou utilidades para objetos do dia a dia, assim como maneiras de aperfeiçoá-

los. Fonseca analisa a ―descoberta‖ da criatividade como elemento propulsor da dinamização 

econômica refletindo que: 

 

Dir-se-ia que a criatividade é uma invenção nova, fruto da contemporaneidade, o 

que claramente não é o caso. É novo, porém, o olhar que lançamos sobre a 

criatividade, neste novo ciclo econômico que podemos usar a nosso favor. É novo, 

ainda, o modo de encarar setores que têm por base a criatividade, reconhecendo-lhes 

um impacto econômico que antes passava despercebido ou francamente 

negligenciado (FONSECA, 2012. p.81). 

 

 A criatividade sempre foi utilizada como força econômica desde que o homem passou 

a criar objetos que o pudessem auxiliar a melhorar ou a facilitar sua vida. Também foi 

utilizada, posteriormente, para melhorar os objetos criados para modernizar sua utilização. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - 

UNESCO 

 

[...] a criação artística e todas as formas de inovação que abarcam o conjunto de 

atividades humanas podem ser consideradas fontes de imaginação primordiais para o 

desenvolvimento da diversidade cultural. A criatividade é, assim, um elemento 

fundamental da diversidade cultural que, por sua vez, propicia a própria criatividade. 

(UNESCO, 2009, In: BRASIL, 2012, p.140). 

 

 Atualmente, o estudo da criatividade como força motriz da economia é importante 

ferramenta para entender os novos processos econômicos e sociais mundiais e alguns autores, 

como Richard Florida (2011), Charles Landry (2006; 2008), John Howkins (2001) e Elsa 

Vivant (2012), entre outros, têm se empenhado em desvendar como criatividade e economia 

se integraram enquanto conceitos e de que maneira podem-se utilizar esses conceitos em prol 

da reformulação da economia local ou mesmo mundial. 

 A reformulação da economia baseada na criatividade foi dividida por Florida (2011, p. 

56-66) em quatro períodos de transição cruciais, que estavam associados aos avanços em 

meios de mobilizar a criatividade: o primeiro período foi o surgimento da agricultura 

organizada, que revolucionou a sociedade ao exceder os limites do antigo sistema, passando 

para um sistema que envolveu novos processos que foram desde a irrigação artificial até 

várias técnicas como rotação de cultura, canteiro elevado, fertilização (FLORIDA, 2011, p. 

57-59). 

 O segundo período foi a ascensão de um sistema moderno de comércio e 

especialização, que deu origem às mudanças que, por sua vez, precipitaram o aumento da 

especialização em outras formas de produção a partir da produção manufaturada de 
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ferramentas, tecidos, roupas e utensílios domésticos. Outras mudanças identificadas foram a 

construção de obras públicas, o desenvolvimento da mineração e da metalurgia, promovendo 

a ascensão do comércio. A evolução do comércio e da especialização possui inúmeros 

benefícios para a mobilização da criatividade na medida em que, ao focar numa atividade 

especifica, proporciona às pessoas a oportunidade de desenvolver meios mais eficientes de 

realizá-la a partir da experimentação de novos materiais e processos produtivos. Tais meios 

redundarão no desenvolvimento de novos produtos que, por sua vez, terão grande procura e 

isso iniciará um circulo virtuoso onde a maior demanda resultará no aumento da produção que 

levará a um novo aumento da procura pelo produto e assim sucessivamente. (FLORIDA, 

2011, p. 59-60).  

 O terceiro período identificado foi o Capitalismo industrial, cuja nova sistemática 

incluiu o desenvolvimento do sistema de fábrica que, por sua vez, introduziu o sistema de 

produção em massa. O sistema de fábrica alterou fortemente a estrutura e a configuração da 

sociedade, assim como o ritmo do cotidiano e a vida social; fez surgir as novas classes 

econômicas e seus conflitos, enfim, mudou o mundo (especialmente as nações 

industrializadas), tendo como premissa básica a reunião de grande número de trabalhadores 

em um único lugar para, com um alto grau de divisão do trabalho, originar produtos de modo 

eficiente (FLORIDA, 2011, p. 60-62).  

 A era organizacional foi o último período identificado por Florida (2011, p. 62-66) e 

teve inicio, segundo ele, a partir de uma grande transformação ocorrida entre o final do século 

XIX e início do século XX. Tal transformação caracterizou-se pelo surgimento, em países 

cuja economia e sociedade eram extremamente organizadas, de organizações institucionais de 

grande porte, especialização funcional e burocracia. Nessas organizações as principais 

premissas são a divisão das tarefas em seus elementos mais básicos e a transformação da 

atividade produtiva humana em procedimentos estáveis e previsíveis.  

 Há, também, destaque para duas vantagens referentes à criatividade em relação à 

eficiência produtiva: a idéia de que a pesquisa e o desenvolvimento poderiam ser organizados 

e realizados sistematicamente; e os progressos na produção industrial, que aumentaram a 

eficiência e reduziram custos, dando início a uma série de novas invenções para as massas. A 

era organizacional foi marcada pelo surgimento de gigantescas organizações fordistas4: 

                                                 
4 Fordismo - Termo criado por Antonio Gramsci em 1922 e que se refere aos sistemas de produção em massa e gestão 

idealizados em 1913 pelo empresário americano Henry Ford, da Ford Motor Company, cuja principal característica é a 

racionalização da produção capitalista baseada em inovações técnicas e organizacionais que se articulam tendo em vista a 

produção e o consumo em massa. O Fordismo pode ser considerado como um conjunto de mudanças nos processos de 

trabalho (semi-automatização, linhas de montagem) intimamente vinculado às novas formas de consumo social. 
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grandes, verticalmente integradas, extremamente reguladoras e burocráticas. Conforme o 

estudo efetuado pelo BOP CONSULTING: 

 

No século XX, essas antigas tradições de trabalho cultural e industrial – em 

concepção, fabricação, decoração e representação - começaram a se entrelaçar com 

uma serie de atividades produtivas modernas, tais como a publicidade, o design, a 

moda e imagens em movimento, criando novas formas de comercio cultural. Na 

primeira década deste novo século, esta evolução tem sido largamente expandida 

pelo poder e alcance da tecnologia digital. As indústrias responsáveis por tais 

produtos compõem um grupo heterogêneo, mas possuem vários elementos em 

comum. Essas indústrias, que geram lucros através das habilidades criativas de seus 

empregados e da criação de propriedade intelectual, são conhecidas como Indústrias 

Criativas (BOP CONSULTING, 2010, p.9). 

 

 Atualmente, a promoção do desenvolvimento econômico nos diversos países tem 

passado por uma mudança que inclui não apenas a economia em si, mas elementos integrantes 

da economia e que estão ganhando destaque, tais como elementos culturais, tecnológicos e 

sociais. Presente em todos esses elementos, a criatividade destaca-se como propulsora do 

desenvolvimento a partir desses elementos. Desta forma, a chamada Economia Criativa 

destaca-se no contexto atual como uma das fontes de desenvolvimento econômico 

especialmente nos países em desenvolvimento. 

 Por sua diversidade, atualidade e por envolver vários setores dentro da economia 

tradicional, a Economia Criativa carece de um conceito fechado, completo, especialmente por 

trabalhar com conceitos como imaginação, inventividade, criatividade, cultura e originalidade. 

Além disso, conforme Caiado (2011, p.15), ainda há divergência sobre quais setores podem 

ser considerados como criativos e esse é um dos fatores para que a Economia Criativa, 

enquanto conceito, ainda seja tema de pesquisa. O conceito mais consensual de Economia 

Criativa surgiu na década de 90, quando estudiosos perceberam que a criatividade seria a base 

de vários setores econômicos que, bem impulsionados, poderiam dinamizar a economia local, 

especialmente em países em desenvolvimento ou que estariam passando por crises 

econômicas.  

 Todas as atividades humanas envolvem a criatividade, em maior ou menor grau. 

Porém, o estudo da criatividade integrada à economia ou à chamada Economia Criativa está 

baseado no estudo de atividades intrinsecamente ligadas às manifestações criativas nos 

campos artísticos e culturais. Tais campos envolvem vários aspectos da manifestação artística 

e incluem desde o artesanato até o desenvolvimento de softwares, passando pelas artes mais 

clássicas, como pintura e escultura até o design e a publicidade (FLORIDA, 2011; LANDRY, 

2006; 2008; VIVANT, 2012). Essa diversidade também é um dos fatores que faz com que o 
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conceito de Economia Criativa envolva muitos debates, principalmente acerca do que pode 

ser enquadrado como Economia Criativa e quais setores pertencem a esse segmento 

econômico. Entre as principais características da Economia Criativa, destaca-se a diversidade 

de seus campos de atuação. Esses podem ser encontrados nas mais diversas áreas, abrangendo 

diversas atividades que têm como escopo principal a criatividade como a arquitetura, as artes 

em geral, o design, a moda, o patrimônio histórico, o artesanato, a música, a publicidade e as 

atividades mais ligadas à área tecnológica, tais como a editoração eletrônica, o software e 

games, vídeo, cinema e fotografia, como destaca Caiado (2011, p.16). 

 A Economia Criativa está inserida na chamada economia baseada no conhecimento, 

mas não deve ser confundida com economia de inovação, que é a transformação do 

conhecimento tecnológico e/ou cientifico em produtos, serviços ou sistemas que dinamizam o 

desenvolvimento econômico, criando riqueza e melhorando o padrão de vida da população. 

Por estar ainda em construção, o conceito de Economia Criativa ainda é novo e encontra-se 

ainda se definindo (BRASIL, 2012, p. 21). Para Caiado, a Economia Criativa 

 

[...] engloba a criação, produção e distribuição de produtos e serviços que usam a 

criatividade, o ativo intelectual e o conhecimento como principais recursos 

produtivos. São atividades econômicas que partem da combinação de criatividade 

com técnicas e/ou tecnologias, agregando valor ao ativo intelectual. Ela associa o 

talento a objetivos econômicos. É, ao mesmo tempo, ativo cultural e produto ou 

serviço comercializável e incorpora elementos tangíveis e intangíveis dotados de 

valor simbólico (CAIADO, 2011, p. 15). 
 

 Historicamente, pode-se dizer que os estudos sobre Economia Criativa se 

desenvolveram a partir da década de 1990, com mais intensidade a partir de 1994, com o 

lançamento do documento Creative Nation, na Austrália. Posteriormente, expandiu-se para o 

Reino Unido, onde foi forjado o conceito de Indústria Criativa, que foi identificado como um 

novo setor econômico em 1997 (CAIADO, 2011, p.15-16). A partir do inicio desse novo e 

dinâmico setor econômico, o governo britânico criou o Departamento de Cultura, Mídia e 

Esportes (DCMS, sigla em inglês), que se tornou o departamento governamental responsável 

pelas políticas públicas relacionadas ao setor cultural, esportivo e de mídia (que inclui vários 

veículos de comunicação, como a mídia impressa, a radiofônica, a televisiva e a da internet), 

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e a economia do Reino Unido através do 

incentivo às atividades ligadas à Economia Criativa. O Reino Unido também foi o primeiro 

país a pesquisar oficialmente sobre a Economia Criativa e a divulgar esses resultados em 

estatísticas (FLORIDA, 2011, p.68-72). 
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 Quatro ações do DCMS são consideradas importantes contribuições para o estudo da 

Economia Criativa no Reino Unido: a colocação das Indústrias Criativas como principal foco 

da política econômica pós-industrial, destacando sua importância na economia nacional; o 

reconhecimento dos setores criativos na sua importante contribuição para o desenvolvimento 

da economia; os estudos sobre a Economia Criativa deixaram clara a sua importância não 

apenas como produto de mercado, mas fizeram com que aumentassem não apenas os 

incentivos advindos de subsídios e patrocínios, mas também fizeram surgir novas políticas de 

incentivo e proteção, como as políticas de exportação, as leis de propriedade intelectual, além 

de proporcionar um maior desenvolvimento urbano e na educação. Outra importante 

contribuição do DCMS foi estimular modernização da produção diretamente relacionada à 

tecnologia de informação e de conhecimento sem, no entanto, desestimular as formas 

tradicionais de produção de bens criativos, reconhecendo a importância das Indústrias 

Criativas para o desenvolvimento econômico do Reino Unido (HOWKINS, 2001). 

 Mas, afinal, o que é Economia Criativa? Dentre os conceitos mais conhecidos, 

encontramos no Plano da Secretaria da Economia Criativa, a definição que consideramos o 

conceito mais abrangente acerca do assunto:  

 

A Economia Criativa é, portanto, a economia do intangível, do simbólico. Ela se 

alimenta dos talentos criativos, que se organizam individual ou coletivamente para 

produzir bens e serviços criativos. Por se caracterizar pela abundância e não pela 

escassez, a nova economia possui dinâmica própria e, por isso, desconcerta os 

modelos econômicos tradicionais, pois seus novos modelos de negócio ainda se 

encontram em construção, carecendo de marcos legais e de bases conceituais 

consentâneas com os novos tempos (BRASIL, 2012, p.24). 

 

 Florida5 (2011, p.44) afirma que ―A economia atual é, em essência, uma Economia 

Criativa‖ e que ―A expansão conjunta de inovação tecnológica e trabalho de conteúdo criativo 

é cada vez mais a força motriz do crescimento econômico‖. Botelho afirma acerca desse 

assunto: 

 

A criatividade e a diversidade passam a ser vistas e re-significadas, portanto, a partir 

da ―descoberta‖, principalmente por parte de economistas, como propulsoras do 

desenvolvimento e do crescimento. Assim, Cidades Criativas, classe criativa, 

economia criativa e Indústrias Criativas refletem esse momento em que há a difusão 

da crença na importância da inovação como motor essencial do desenvolvimento 

social e econômico, diretamente relacionada com a satisfação das sociedades, grupos 

                                                 
5 

Juntamente com as já citadas Economia Criativa e Indústrias Criativas, Florida cunhou ainda o termo ―Classe Criativa‖ que, 

segundo ele, abrange cerca de 30% dos indivíduos economicamente ativos nos Estados Unidos e que se divide em dois pólos: 

o centro, que é formado por indivíduos ―[...] das ciências, das engenharias, da arquitetura e do design, da educação, das artes 

plásticas, da música e do entretenimento‖ e que tem como principal função econômica ―[...] criar novas idéias, novas 

tecnologias e/ou novos conteúdos criativos.‖ e um grupo mais amplo de profissionais criativos, que ―trabalham com negócios 

e finanças, leis, saúde e outras áreas afins‖ (FLORIDA, 2011, p.8). 
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e indivíduos nessa emergente economia global baseada no conhecimento 

(BOTELHO, 2012, p.87). 

 

 Cruz (2014, p. 17) afirma que  

 

A nova economia, como também é designada a Economia Criativa, resulta por um 

lado da internacionalização da economia e por outro da difusão das novas 

tecnologias da informação, encontrando-se tendencialmente concentrada nas grandes 

cidades e áreas metropolitanas e, em particular, nas cidades com grande densidade 

cultural. 

 

 Dentro da Economia Criativa, as atividades econômicas cuja base é a criatividade 

foram divididas em segmentos, denominados setores criativos (ou Indústrias Criativas, numa 

imperfeita tradução de Creative Industries, termo inglês para os setores da Economia 

Criativa) que foram definidos no Plano da Secretaria da Economia Criativa, em 2012, como  

 

[...] aqueles cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo 

gerador de um produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do 

seu valor, resultando em produção de riqueza cultural, econômica e social (BRASIL, 

2012, p. 22). 

 

 Para Wyszomirski (2004, p. 2), o setor criativo pode ser concebido como ―uma 

infraestrutura compartilhada e que consiste em um sistema de produção multi-industrial‖, 

destacando que ainda há certa confusão entre os termos indústrias culturais, Indústrias 

Criativas e direitos autorais, mas que ―As ramificações destes problemas de definição são 

particularmente preocupantes porque indústrias culturais diferem de muitos outros tipos de 

indústrias em aspectos fundamentais e importantes‖ (WYSZOMIRSKI, 2004, p.2, tradução 

nossa). 

 Miguez (2007, p.102) afirma que a definição de Indústria Criativa é tomada como 

referência em planos estratégicos e outros documentos oficiais nos países mais avançados em 

ternos de institucionalização da temática, citando como exemplo a Austrália, a Nova Zelândia 

e Cingapura. Um relatório do Observatório de Indústrias Criativas (OIC)
6
, sediado em Buenos 

Aires e citado por Caiado (2011, p.18), define as atividades das Indústrias Criativas como: 

 

[...] situadas na fronteira entre a cultura e a economia, cujos produtos e serviços 

incluem uma dimensão simbólica expressiva, baseada em conteúdo criativo 

                                                 
6 O Observatório de Indústrias Criativas (OIC) é uma unidade de investigação composto por uma equipe interdisciplinar 

dedicado a recolha, tratamento e divulgação de informação quantitativa e qualitativa sobre as indústrias criativas locais (IC). 

O principal objetivo da OIC é contribuir para a criação de um sistema de informação que serve a tomada de decisão pelo IC 

administração pública e pelos atores envolvidos na produção cultural e criativa. 
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(intelectual ou artístico), com valor econômico e objetivos de mercado (OIC, 2009, 

p.10. apud CAIADO, 2011, p.18).  

 

 Bacelar (2012, p.112), ao falar da importância da Indústria Criativa como força motriz 

da nova economia mundial, faz a seguinte definição:  

 

Constituída predominantemente por pequenas e médias empresas, a Indústria 

Criativa tem como matéria prima o conhecimento aliado à criatividade. E o valor de 

seus produtos e serviços guarda estrita relação com a capacidade criativa e inovativa 

de seus produtores. Esta é sua especificidade e sua força. Este novo conceito 

engloba atividades antigas como o artesanato, a produção de filmes ou de música, a 

produção de artes cênicas e visuais, entre outras... Mas inclui atividades 

contemporâneas (em geral usando tecnologias emergentes) como a produção de 

softwares de entretenimento, a produção para televisão, a propaganda, a arquitetura 

criativa, o design de moda, a produção das mídias eletrônicas, a produção de áudio 

visual, entre outras (BACELAR, 2012, p.112). 

 

 Outro aspecto distintivo das Indústrias Criativas é que os produtos por ela produzidos 

têm natureza e valores variáveis, ou seja, tanto podem ser materiais (peças de artesanato, por 

exemplo, cujo valor pode ser mensurado a outros produtos semelhantes), quanto imateriais 

(uma obra de arte, cujo valor não pode ser medido baseado apenas no material despendido 

para sua confecção, mas pela inspiração). 

 Sobre a importância da economia criativa na geração de renda no Brasil e na 

construção de políticas públicas de incentivo ao seu desenvolvimento no país, Santos-

Duisenberg, acrescenta que: 

 

Fica latente que a economia criativa gera crescimento econômico, empregos e 

divisas. Dada a sua característica multidisciplinar, a economia criativa 

potencialmente contribui para a redução da pobreza e a inserção de excluídos e 

minorias, tais como mulheres e jovens talentosos que desempenham informalmente 

atividades criativas (artesanato, festas populares, dança, etc). A economia criativa 

também facilita interações entre o setor público e o privado, associando negócios, 

fundações, ONGs e filantropia (SANTOS-DUISENBERG, 2012, p.77). 

 

 

 Essa também é uma visão de Botelho, que faz a seguinte análise: 

 

O fato de se constituir um setor reunindo as artes (reconhecendo a criatividade como 

seu componente intrínseco) possibilita uma coerência entre a diversidade de 

manifestações e de relações entre os diversos campos artísticos, permitindo 

constituir uma nova plataforma política que amplia não apenas a visibilidade do 

novo campo, como possibilita o surgimento de novas formas mais integradas de 

financiamento entre agendas governamentais e privadas (BOTELHO, 2012, p. 90). 
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 Em uma análise mais abrangente e menos conceitual sobre o uso da criatividade como 

matéria prima da Indústria Criativa e como importante aspecto da economia criativa, 

especialmente em relação ao Brasil e à criação da Secretaria da Economia Criativa, Bolaño 

afirma que: 

 

O fundamental é a ampliação das capacidades humanas, o reforço das identidades e 

da identidade nacional, dos saberes locais que podem fornecer alternativas concretas 

para os projetos de desenvolvimento, a expansão das condições de autonomia 

cultural, tanto no nível da cultura material quanto da produção simbólica, da 

criatividade política e institucional como daquela responsável pela produção das 

grandes obras do espírito, da arte, da literatura, da filosofia (BOLAÑO, 2012, p.86). 

 

 Saravia escreveu sobre a Indústria Criativa analisando-a sob a perspectiva da política 

e, assim como Bolaño, a partir da criação da Secretaria da Economia Criativa no Brasil e 

destacou que ―Todas as manifestações possíveis da cultura se apresentam como matéria 

possível de uma política cultural‖, acrescentando que: 

 

Do ponto de vista da política pública, a inclusão ou exclusão de atividades não é um 

ato sem consequências. Com efeito, cada atividade incorporada à política cultural 

estará sendo excluída do âmbito de outro ministério ou entidade estatal e gerará 

reações nas pessoas, empresas e organizações que pertencem a esse setor. Mas esses 

movimentos são necessários ainda que devam ser feitos de forma cuidadosa 

(SARAVIA, 2012, p.95). 

 

 A criação da Secretaria da Economia Criativa é um passo marcante na busca por essas 

políticas e o Plano elaborado por ela é de suma importância para nortear não apenas as 

políticas públicas, mas o estudo da aplicabilidade dos novos conceitos na economia brasileira. 

 Outra mudança ocorrida após a criação da Secretaria da Economia Criativa foi a 

adoção da nomenclatura ―setores criativos‖ ao invés de ―Indústria Criativa‖, para dirimir 

confusões advindas entre os termos indústrias, no sentido de ―fábrica‖ e indústrias no sentido 

de ―setor‖, que seria o sentido do termo original em inglês ―Creative Industries‖. Iremos, 

portanto, adotar o termo ―setores criativos‖ daqui por diante. 

 

3.2 - Setores Criativos 

 

 Neste subcapítulo nos deteremos na classificação dos Setores Criativos feitas pela 

Secretaria da Economia Criativa e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 

assim como dados referentes aos setores criativos identificados. 
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 O Sistema FIRJAN lançou, em 2008, um estudo pioneiro no país: ―A Cadeia da 

Indústria Criativa no Brasil‖, que utiliza o mesmo conceito de Economia Criativa do DCMS, 

no qual foram classificadas como setores criativos as atividades 

 

[...] que têm sua origem na criatividade, na perícia e no talento individual e que 

possuem um potencial para criação de riqueza e empregos através da geração e da 

exploração de propriedade intelectual (DCMS, 1998 apud FIRJAN, 2008, p.1).  

 

 A partir do estudo publicado pelo DCMS, a FIRJAN lançou, em 2004, o Mapeamento 

da Indústria Criativa no Brasil, que divide a Indústria Criativa ou os setores criativos em duas 

vertentes: a da produção, que aborda as empresas criativas, que não possuem exclusivamente 

profissionais criativos em seus quadros e a do mercado de trabalho, que avalia os 

profissionais criativos independentemente da atividade econômica que desenvolvem e onde a 

desenvolvem se na Indústria Criativa ou na clássica. O Mapeamento da FIRJAN foi realizado 

pela primeira vez em 2010 e, posteriormente, atualizado em 2011, 2012 e 2014, sempre 

utilizando dados do ano anterior ao lançamento. Desde a primeira edição a FIRJAN utiliza a 

definição da UNCTAD para cadeia produtiva, definindo-a como ―[...] composta pelos ciclos 

de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam criatividade e capital 

intelectual como insumos primários‖ (FIRJAN, 2014, p.7) e dividindo-a em três áreas: a 

Indústria Criativa ou Núcleo Criativo, centro de toda a Cadeia Produtiva e que tem as idéias 

como principais geradoras de valor nas atividades profissionais e/ou econômicas; as 

Atividades Relacionadas, que são as indústrias e empresas de serviços fornecedoras de 

materiais e elementos essenciais para o funcionamento do núcleo; e Apoio, que são os 

ofertantes de bens e serviços de forma indireta ao núcleo (FIRJAN, 2014, p. 7-8). A partir da 

atualização feita em 2011, a FIRJAN conta com a ajuda de novas estatísticas disponibilizadas 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE – que fornecem os dados necessários para a 

realização do Mapeamento da Economia Criativa no Brasil. 

 A seguir apresentaremos a classificação das indústrias ou Setores Criativos feitas pela 

FIRJAN, UNESCO e UNCTAD, apontando as principais diferenças entre eles e apresentando 

a classificação e os dados do Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, feita pela FIRJAN 

em 2014, que serão utilizados nesta pesquisa por ser a única base de dados estatísticos 

existente sobre o assunto. 

 A atualização do Mapeamento das Indústrias Criativas realizado pela FIRJAN em 

2014 apresenta dados sobre remuneração e quantidade de profissionais em cada Setor 

Criativo, divididos em quatro grandes áreas criativas: Consumo, Cultura, Mídias e 
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Tecnologia. Em relação aos anteriores, essa atualização apresenta, além da divisão nessas 

quatro áreas, a reformulação do Setor Criativo de Arquitetura & Engenharia, que se dividiu 

nos setores de Arquitetura (composta por arquitetos, engenheiros civis e outros profissionais 

ligados à construção civil, urbanismo e paisagismo) e o de Pesquisa & Desenvolvimento, 

composto pelos demais engenheiros. Outras mudanças foram: a transferência dos 

profissionais da Gastronomia para o setor de Expressões Culturais; o setor de Artes foi 

rebatizado como Patrimônio & Artes e passou a englobar os profissionais cujas ocupações 

estão ligadas à manutenção do patrimônio histórico; a junção dos setores de TV & Rádio e 

Filme & Vídeo, que agora formam o Setor Criativo Audiovisual e a mudança na nomenclatura 

do setor de Software, Computação & Telecomunicações, que passou a se chamar TIC - 

Tecnologias da Informação e Comunicação (FIRJAN, 2014, p. 8). 

 Os setores identificados no Mapeamento de 2014 são agora 13: Arquitetura, Artes 

Cênicas, Audiovisual, Biotecnologia, Design, Expressões Culturais, Editorial, Moda, Música, 

Patrimônio e Artes, Pesquisa & Desenvolvimento, Publicidade, Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Tais dados representam a única coletânea de dados econômicos voltada, 

especificamente, para a Economia Criativa no país. De acordo com esse índice, em 2014, os 

Setores Criativos com maior número de profissionais também são os que apresentam as 

maiores remunerações médias: Pesquisa & Desenvolvimento (R$ 9.990), Arquitetura (R$ 

6.927), TIC (R$ 5.393) e Publicidade (R$ 5.075). Na comparação com o primeiro índice, 

publicado em 2004, os setores que apresentaram maior aumento da remuneração na 

publicação de 2014 foram os de Moda (42,1%), Música (33,3%), Audiovisual (32,7%) e 

Expressões Culturais (31,6%), que eram os que apresentavam menores salários (cf. Tabela 1). 

 A importância da apresentação e análise desses dados reside no fato que, embora 

durante o Maior São João do Mundo alguns desses Setores Criativos tenham suas atividades 

exacerbadas pela natureza própria do evento, o registro feito pela FIRJAN demonstra números 

pouco significativos para os profissionais dessas áreas em Campina Grande. Essa discrepância 

entre os números apresentados e a potencialização da economia local durante o evento a partir 

desses setores revela a necessidade de aprofundar os estudos referentes ao número de 

profissionais existentes e atuantes no evento e que pertencem aos Setores Criativos estudados. 

 Revela também que, embora em quantidade não significativa em relação ao numero de 

profissionais identificados no Brasil e no estado da Paraíba, esses setores são de grande 

importância na dinamização da economia local durante o Maior São João do Mundo. Além 

disso, os Setores Criativos identificados no Maior São João do Mundo encontram-se em 

diferentes classificações no Mapeamento das Indústrias Criativas da FIRJAN e no Plano da 
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Secretaria da Economia Criativa, o que dificulta sua caracterização dentro de um Setor 

Criativo apenas.  

 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

elaborou, no inicio da década de 1980, uma classificação das categorias culturais, 

subdividindo-as em setores e atividades, para facilitar a realização de pesquisas e análises 

estatísticas que foi, posteriormente, ampliada e reformulada a partir da evolução dos debates e 

pesquisas sobre a importância da cultura e da criatividade no desenvolvimento das nações 

(BRASIL, 2012, p. 26).  

 A Figura 7 representa a primeira estrutura proposta pela UNESCO, que se baseava na 

divisão das categorias culturais em duas macro-categorias: a dos Setores Criativos nucleares, 

que se referem aos setores de natureza fundamentalmente criativa, ou seja, ―aos setores cujas 

atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de valor 

simbólico, elemento central da formação do preço, e que resulta em produção de riqueza 

cultural e econômica [...]‖ (BRASIL, 2012, p. 26); e a dos Setores Criativos relacionados, que 

correspondem aos setores que ―não são essencialmente criativos, mas que se relacionam e são 

impactados diretamente por estes, por meio de serviços turísticos, esportivos, de lazer e de 

entretenimento‖ (BRASIL, 2012, p. 26).  

 Observa-se, ainda, uma subdivisão dessas macro-categorias em setores que foram 

denominados de transversais, que são os setores do patrimônio imaterial; da educação e 

capacitação; registro, memória e preservação; e o de equipamentos e materiais de apoio aos 

Setores Criativos nucleares (BRASIL, 2012, p. 27). Nesta configuração, por exemplo, o 

artesanato figura no Setor Criativo de ―Artes Visuais e Artesanato‖ e a gastronomia não figura 

em nenhum dos setores. 
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Figura 7 – Setores Criativos Nucleares – UNESCO 2009 

SETORES CRIATIVOS NUCLEARES 

A. Patrimônio natural e cultural 

- Museus 

- Sítios históricos e arqueológicos 

- Paisagens culturais 

- Patrimônio natural 

B. Espetáculos e celebrações 

- Artes de espetáculo 

- Festas e festivais 

- Feiras 

C. Artes visuais e artesanato 

- Pintura 

- Escultura 

- Fotografia 

- Artesanato 

D. Livros e Periódicos 

- Livros 

- Jornais e revistas 

- Outros materiais impressos 

- Bibliotecas (incluindo as virtuais) 

- Feiras do livro 

E. Audiovisual e Mídias 

interativas 

- Cinema e vídeo 

- TV e rádio (incluindo internet) 

- Internet podcasting 

- Videogames (incluindo onlines) 

F. Design e serviços criativos 

- Design de moda 

- Design gráfico 

- Design de interiores 

- Design paisagístico 

- Serviços de arquitetura 

- Serviços de publicidade 

SETORES CRIATIVOS RELACIONADOS 

G. Turismo 

- Roteiros de viagens e serviços 

turísticos 

- Serviços de hospitalidade 

H. Esportes e lazer 

- Esportes 

- Preparação física e bem-estar 

- Parques temáticos e de diversão 

SETORES CRIATIVOS TRANSVERSAIS 

PATRIMÔNIO IMATERIAL 
- Expressões e tradições orais 

- Rituais, línguas e práticas sociais 

EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

REGISTRO, MEMÓRIA E PRESERVAÇÃO 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE APOIO 

           Fonte: Adaptado de BRASIL (2012) 
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 Para a UNCTAD, os Setores Criativos são classificados em nove áreas, as quais foram 

divididas em quatro categorias principais – Patrimônio (em vermelho), Artes, Mídias e 

Criações Funcionais. Essa divisão pode ser mais bem vista na Figura 8 

 

Figura 8 – Classificação dos Setores Criativos – UNCTAD (2008-2010) 

 
Fonte: BRASIL (2012) 

 

 Já para a FIRJAN, os Setores Criativos são classificados em quatro grandes áreas 

divididas em 13 núcleos criativos, aos quais se ligam atividades relacionadas que, por sua vez, 

se ramificam em áreas de apoio. Tal divisão proporciona uma fragmentação maior das 

atividades e isso faz com que haja um detalhamento maior das atividades relacionadas. Como 

podemos observar na Figura 9, os exemplos citados acima – artesanato e gastronomia – 

encontram-se classificados no Setor Criativo de Expressões Culturais. 
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Figura 9 – Núcleos Criativos da Cadeia da Indústria Criativa no Brasil 

 
                                 Fonte: FIRJAN (2014) 

 

 Ainda analisando a classificação do Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, 

observamos, na Figura 10, que nas atividades relacionadas aos Setores Criativos nucleares 

encontram-se, na subdivisão ―Indústrias‖, as atividades ligadas aos serviços de comércio 

varejista de moda, cosmética e artesanato, enquanto que as atividades ligadas ao Setor 

Criativo ―gastronomia‖ se encontram em ―Apoio‖, nos serviços de Indústria e Varejo de 

Insumos, Ferramentas e Maquinário. Percebe-se, portanto, que a necessidade de escolher um 

parâmetro de classificação mais completo é um outro motivo para a escolha dos dados da 

FIRJAN para nossa pesquisa. 
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Figura 10 – Atividades Relacionadas e de Apoio na Cadeia da Indústria Criativa no Brasil 

 
                Fonte: FIRJAN (2014) 

 

 A relação entre os setores criativos listados no Mapeamento da Indústria Criativa no 

Brasil e os setores identificados no Maior São João do Mundo em Campina Grande-PB pode 

revelar a importância desses setores na dinamização da economia local. Se observarmos a 

Figura 10, perceberemos que a importância dos Setores Criativos não se restringe apenas ao 

que eles produzem, mas envolve desde a matéria-prima até o produto final, passando pela 

mão-de-obra e serviços especializados. Nesse mapeamento da FIRJAN encontramos dados 

sobre o número de profissionais e rendimento médio, os quais organizamos em duas tabelas 

que nos permitirão uma melhor visualização dos dados.  

 Podemos observar que o número desses profissionais na Paraíba e em Campina 

Grande (Tabela 1), em relação ao Brasil é muito pequeno, porém, analisando a remuneração 
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média (Tabela 2) desses profissionais, podemos observar que na categoria Biotecnologia, a 

remuneração média desses profissionais em Campina Grande é maior do que a média estadual 

e nacional, enquanto que as remunerações nas categorias Expressões Culturais, Editorial e 

Pesquisa & Desenvolvimento são maiores em Campina Grande do que a média na Paraíba, 

refletindo a importância desses setores dentro da economia da cidade.  

 Analisando ainda a Tabela 1, podemos notar que o número de profissionais no setor de 

Expressões Culturais, em Campina Grande, é muito pequeno em relação ao identificado na 

Paraíba e quase insignificante em relação ao número desses profissionais no Brasil7.  

 

Tabela 1 - Número de profissionais presentes nos Setores Criativos, em 2014, no Brasil, na Paraíba e em 

Campina Grande. 

SETORES CRIATIVOS BRASIL PARAÍBA CAMPINA GRANDE 

Arquitetura 124.470 1.364 168 

Artes Cênicas 11.179 130 48 

Audiovisual 50.572 804 194 

Biotecnologia 26.862 166 15 

Design 86.984 654 184 

Editorial 50.816 547 121 

Expressões Culturais 22.491 211 28 

Moda 56.676 360 58 

Música 12.022 455 56 

Patrimônio & Artes 16.423 154 26 

Pesquisa & Desenvolvimento 166.300 468 103 

Publicidade 154.782 822 130 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
112.942 683 139 

Fonte: Adaptado de FIRJAN (2014). 

 

 O Mapeamento das Indústrias Criativas da FIRJAN (2014) cientifica que, em 2013, o 

setor criativo que apresenta o maior número de profissionais no Brasil é o de Arquitetura, com 

124.470 profissionais, seguido por Pesquisa & Desenvolvimento (166.300) e Publicidade 

(154.782), totalizando 445.552 profissionais nesses setores, o que corresponde a 49,92% do 

total de profissionais criativos no país, que é de 892.519 (cf. Tabela 1). Na Paraíba foram 

registrados 6.818 profissionais criativos e os setores que mais empregam são: Arquitetura, 

com 1.364 profissionais, Publicidade com 822 e Audiovisual, com 804 (cf. Tabela 1). O total 

dos profissionais que atuam nos segmentos citados corresponde a 43.85% do número total de 

profissionais no estado. Em Campina Grande foram identificados 1.270 profissionais que 

                                                 
7 Na nossa pesquisa, porém, verificamos que esse dado não reflete o número de profissionais deste segmento informado pelo 

governo no estado, que é de aproximadamente 6.000 artesãos, sem contar com os outros profissionais que integram esse 

segmento. Portanto, podemos supor que o número informado pela FIRJAN para esse segmento, tanto na Paraíba quanto em 

Campina Grande precisa ser revisto. 
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atuam nos setores criativos. Destes, 546 ou 43% do total atuam nos setores de Design (194), 

Audiovisual (184) e Arquitetura (168) que são, respectivamente, os setores que mais 

congregam profissionais criativos (cf. Tabela 1). Se compararmos os números dos 

profissionais criativos identificados pela FIRJAN (2014) no Brasil (892.519), na Paraíba 

(6.818) e em Campina Grande (1.270), veremos que o número de profissionais na Paraíba 

corresponde a 0,76% dos profissionais no Brasil, enquanto que em Campina Grande esse 

percentual é de 0,14 % (FIRJAN, 2014). 

 Entre os setores criativos identificados no Maior São João do Mundo, escolhemos os 

três que mais se destacaram em termos de relevância à proposta de trabalho da nossa 

pesquisa, para fazermos uma análise a partir dos dados do Mapeamento da FIRJAN (2014). 

São eles: Expressões Culturais, que englobam os que atuam nas áreas de Gastronomia e 

Artesanato e que, de acordo com a FIRJAN (2014), tem 28 profissionais, o da Música com 56 

e o de Artes Cênicas, com 48. Esses segmentos somados representam 15,62% dos 

profissionais criativos identificados no Maior São João do Mundo. 

 Em contrapartida, o menor número de profissionais nos setores criativos mapeados 

pela FIRJAN (2014) é encontrado no Setor Criativo de Artes Cênicas no Brasil e na Paraíba, 

com 11.179 e 130 profissionais, respectivamente, enquanto que em Campina Grande o setor 

que apresenta menos profissionais é o de Patrimônio e Artes, com 26 profissionais. 

 A seguir, apresentaremos uma tabela com as remunerações médias dos profissionais 

dos Setores Criativos identificados no Mapeamento da FIRJAN (2014), analisando esses 

números de forma a identificar as maiores e as menores médias nos três níveis. 

 

Tabela 2 - Remuneração média dos profissionais presentes nos Setores Criativos, em 2014, no Brasil, na 

Paraíba e em Campina Grande. 

SETORES CRIATIVOS BRASIL PARAÍBA CAMPINA GRANDE 

Arquitetura R$ 6.926,66 R$ 6.513,44 R$ 5.752,03 

Artes Cênicas R$ 3.156,54 R$ 983,90 R$ 813,81 

Audiovisual R$ 2.363,79 R$ 1.265,83 R$ 1.141,84 

Biotecnologia R$ 4.911,25 R$ 2.264,58 R$ 5.052,59 

Design R$ 2.759,82 R$ 1.614,39 R$ 1.457,98 

Editorial R$ 3.793,68 R$ 2.252,65 R$ 2.586,74 

Expressões Culturais  R$ 1.508,18 R$ 1.067,20 R$ 1.112,11 

Moda R$ 1.411,72 R$ 1.048,87 R$ 906,58 

Música R$ 2.215,61 R$ 951,12 R$ 803,27 

Patrimônio & Artes R$ 3.720,54 R$ 1.790,09 R$ 2.275,16 

Pesquisa & Desenvolvimento R$ 9.989,99 R$ 6.614,97 R$ 7.281,97 

Publicidade R$ 5.075,41 R$ 2.193,31 R$ 1.776,30 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
R$ 5.393,13 R$ 2.730,19 R$ 2.206,75 

Fonte: Adaptado de FIRJAN (2014). 
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 A remuneração média dos profissionais criativos também foi medida pelo 

Mapeamento das Indústrias Criativas da FIRJAN em 2013 (2014). O setor criativo que 

proporciona a maior remuneração média é o de Pesquisa & Desenvolvimento, nos três níveis: 

no Brasil a remuneração média desses profissionais é de R$ 9.989,99, na Paraíba esse valor é 

de R$ 6.614,97, enquanto em Campina Grande a remuneração média é de 7.281,97 (cf. 

Tabela 2). O segundo setor com melhor remuneração média é o de Arquitetura, com médias 

de R$ 6.926,66 no Brasil, R$ 6.513,44 na Paraíba e R$ 5.752,03 em Campina Grande. O setor 

de Tecnologias da Informação e Comunicação é o terceiro colocado em termos de 

remuneração média no Brasil e na Paraíba, com médias de R$ 5.393,13 e R$ 2.730,19, 

respectivamente. Em Campina Grande a terceira melhor remuneração média, considerando 

todos os setores criativos é no setor de Biotecnologia, cuja remuneração média é de R$ 

5.052,59 (cf. Tabela 2). 

 Já nos três setores criativos selecionados na pesquisa como os mais relevantes no 

contexto do Maior São João do Mundo, a maior remuneração média é no setor de Expressões 

Culturais (R$ 1.112,11), seguido pelo setor de Artes Cênicas (R$ 813,81), enquanto que o 

setor de Música apresenta remuneração média de R$ 803,27 (cf. Tabela 2). A remuneração 

média do setor de Música em Campina Grande é também a menor entre todos os setores 

identificados pela FIRJAN (2014). A menor remuneração a nível nacional é a do setor de 

Moda, que é de R$ 1.411,72, enquanto que na Paraíba o setor de Artes Cênicas é o que tem a 

menor remuneração (R$ 983,90) (FIRJAN, 2014). 

 A pesquisa da FIRJAN (2014) é de grande importância para a nossa pesquisa por ser a 

única fonte de dados concretos sobre os profissionais e os Setores Criativos no Brasil, 

especialmente porque apresenta esses dados também por estado e município, o que facilita a 

análise da contribuição econômica dos Setores Criativos nos três níveis, assim como a 

comparação entre eles. 

 

3.3 – Os Setores Criativos no Maior São João do Mundo 

 

 Neste subcapítulo apresentaremos os setores criativos identificados no Maior São João 

do Mundo. Iniciaremos com um breve histórico dos pólos que integram o pool de locais 

turísticos imprescindíveis para quem visita o evento, destacando os setores criativos 

identificados em cada local, assim como justificando a realização ou não de entrevistas com 

os profissionais ligados a esses setores identificados em cada pólo. Os pólos visitados foram: 

o Sítio São João e o Salão do Artesanato da Paraíba, localizados no bairro do Catolé; a Vila 
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do Artesão, localizada no Bairro São José e o Parque do Povo, palco principal do evento, 

localizado no centro da cidade. 

 

SÍTIO SÃO JOÃO 

 

 O Sítio São João é um cenário em tamanho real, montado em uma área de dois 

hectares, a qual oferece estacionamento para visitantes. Nesse local encontramos a 

reconstituição de um arraial setecentista, com igreja, casa de farinha, roçado de milho, casa de 

taipa, rádio difusora, bodega, armazém de mangaios, tipografia, difusora e engenho de cana, 

com espaço dedicado à fabricação de cachaça, açúcar e rapadura. Além disso, há um espaço 

para o cordel e reconstrução de outros cenários que faziam parte da vida da antiga Vila Nova 

da Rainha. Todos esses cenários são mobiliados e decorados com artigos reais da época, o que 

representa uma cenarização original e que atrai muitos turistas.  

 Esse espaço funciona das 10h da manhã até a madrugada no período do São João e três 

vezes por semana no resto do ano. Além da visita aos espaços supracitados, há apresentações 

de artistas, declamação da poesia popular, bandas de forró, repentistas, emboladores de coco, 

aboiadores e banda de pífanos, além de restaurantes rústicos que servem comidas regionais e 

típicas do período junino.  

 

Figura 11 - Vista panorâmica do Sítio São João - Campina Grande (jun/jul 2014) 

 
Fonte: Carlos Júnior (2014) 

 

 Os Setores Criativos identificados nesse espaço são o das Expressões Culturais, que 

inclui a gastronomia e o artesanato; o da Música; o de Artes Cênicas, composto pelas danças e 

outras apresentações artísticas, como declamação de poesia popular e cordel que acontecem 

no evento; o do Design e o da Arquitetura, presentes nas reconstruções e na cenarização dos 

espaços já citados; o setor de Moda, também presente nas recriações das antigas vestimentas 

dos moradores dos espaços reconstruídos, assim como na vestimenta dos integrantes das 
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quadrilhas tradicionais e estilizadas; o setor de Patrimônio & Artes, pela recriação 

museológica feita no espaço e o setor de Publicidade, que envolve o marketing e a 

organização de eventos artístico-culturais. 

 

Figura 12 – Detalhe da cenarização no interior da casa de taipa montada no Sítio São João (2013). 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Desses setores identificados no Sítio São João, apenas o da Gastronomia promove o 

comércio independente dentro do local. Os demais setores são remunerados a partir do 

pagamento da taxa de entrada, que nesse ano foi de R$ 2,00 (dois reais) para as mulheres, R$ 

5,00 (cinco reais) para os homens e entrada gratuita para idosos e crianças de até cinco anos. 

Pelo fato dos setores criativos identificados no Sítio São João estarem vinculados, em sua 

maioria, ao pagamento de uma taxa e de não haver comercialização de outros produtos que 

não os ligados à gastronomia nesse espaço, não foram realizadas aí entrevistas, apenas visitas 

para observação e diário de campo. 
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Figura 13 – Detalhe da recriação feita da antiga “bodega” interiorana no Sítio São João (2013). 

 
Fonte: Autoria própria 

 

SALÃO DO ARTESANATO DA PARAÍBA 

 

 Outro local onde foram apenas realizadas observações foi no Salão do Artesanato da 

Paraíba, que este ano foi montado no bairro do Catolé e que ocorre desde 1994 em dois 

momentos: durante o São João de Campina Grande e no mês de janeiro em João Pessoa não 

sendo, desta forma, um evento exclusivo do período junino em Campina Grande, mas uma 

das atrações oferecidas aos visitantes durante o evento. Por esta razão, não foram realizadas 

entrevistas nesse local. A edição de 2014 do Salão em Campina Grande ocorreu no período de 

14 de junho a 06 de julho e reuniu cerca de 3.700 artesãos paraibanos, dos quais 

aproximadamente 500 são oriundos de Campina Grande, em uma área de aproximadamente 

2.000 m². Esses artesãos foram selecionados entre os mais de seis mil integrantes do programa 

estadual de incentivo ao setor artesanal (Programa do Artesanato da Paraíba), que existe desde 

2003. 
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Figura 14 – Entrada do Salão de Artesanato da Paraíba em Campina Grande - Jun/jul 2014 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

 Em 2014, o evento buscou resgatar a tradição da confecção de peças em cerâmica 

(barro) como jarros, utensílios domésticos, decorativos e esculturas. Além dessas peças em 

cerâmica, foram expostas peças produzidas com fios, madeira, algodão colorido, fibra, 

cerâmica, couro, tecelagem, clipes, sucata, pneus, tecido, vidro, papel, pedra, metal, escama 

de peixe, osso e pedra. A partir dessa diversidade de matérias-primas foram produzidas peças 

de artesanato indígena, bonecas de pano, brinquedos antigos, reproduções a partir de sucata, 

bolsas, chapéus, peças de vestuário e cestas, entre outros, além da venda de literatura de 

cordel, pinturas em tela ou tecido e xilogravuras, com destaque para os produtos voltados para 

a Copa do Mundo 20148. O destaque para os produtos relativos à Copa do Mundo de 2014 foi 

uma excepcionalidade, visto o Brasil sediar o evento. Em outros anos de Copa há, geralmente, 

a presença de produtos com esse referencial no comércio de rua, mas não como evidência no 

Salão do Artesanato ou em outros locais de venda de artesanato no período de São João. Na 

visita de campo, pudemos registrar a produção de peças de artesanato dentro do próprio 

                                                 
8 GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA: Notícias. Turistas aumentam vendas no Salão do Artesanato em Campina 

Grande. Disponível em: <http://www.paraiba.pb.gov.br/91704/turistas-aumentam-vendas-no-salao-do-artesanato-em-

campina-grande.html> Acesso em 27 Jun.2014 

http://www.paraiba.pb.gov.br/91704/turistas-aumentam-vendas-no-salao-do-artesanato-em-campina-grande.html
http://www.paraiba.pb.gov.br/91704/turistas-aumentam-vendas-no-salao-do-artesanato-em-campina-grande.html
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espaço do evento. Observamos, ainda, a presença de restaurantes que oferecem cozinha 

regional localizados entre os estandes e próximos a um pequeno palco no qual foram 

realizadas apresentações musicais e culturais. 

 

Figura 15 – Artesã produzindo peça em Sisal: Salão de Artesanato da Paraíba - Jun/jul 2014 

 
Fonte: Autoria própria 

 

VILA DO ARTESÃO 

 

 A Vila do Artesão, localizada no bairro de São José, é um espaço cultural que reúne 

aproximadamente 300 artesãos cadastrados na Associação de Artesãos de Campina Grande. É 

uma área composta por galpões de produção, 77 chalés numerados e identificados, para a 

comercialização da produção artesanal, praça de alimentação, escola de dança, espaço para 

apresentações culturais e um auditório com capacidade para 100 pessoas, além do prédio da 

administração e banheiros públicos. Nesse espaço pode ser encontrado, ainda, o ―Memorial 

Mestre Galdino‖, no qual são expostas peças desse mestre do artesanato falecido em 1996. A 

réplica de uma capelinha representando as existentes nos pequenos vilarejos interioranos foi 

montada num dos espaços da Vila e nela os visitantes podem fotografar e contemplar os 
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santos homenageados do mês. Na Vila do Artesão há, também, chalés voltados para a 

inclusão social: um deles é o de Economia Solidária, no qual são comercializadas peças 

produzidas por presidiárias do sistema prisional do estado. O outro espaço social é o quiosque 

do Centro de Apoio ao Paciente Psicossocial (CAPs), no qual são expostos os trabalhos feitos 

por usuários do Centro, entre os quais os que se recuperam de vícios em álcool e/ou outras 

drogas e os que sofrem de transtornos mentais9.  

 

Figura 16 - Vista de uma das ruas da Vila do Artesão, com destaque para a numeração e identificação dos 

chalés - Campina Grande/2014 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Os artesãos cadastrados não apenas comercializam suas peças na Vila do Artesão, mas 

também as produzem no local. São utilizados nessa produção diversos tipos de matérias-

primas, entre as quais se destacam couro, sisal, madeira, algodão colorido (produzido na 

própria região), pedra, barro, resina, porcelana fria, juta, bambu, capim dourado e garrafas 

PET. O fato da maioria dos artesãos produzirem suas peças na própria Vila deu origem a uma 

oficina na qual são oferecidos cursos para pessoas de baixa renda aprenderem a fazer e 

comercializar peças de artesanato. São produzidas peças de vestuário, decoração, bordados, 

cordas, cestaria, pintura, tecelagem, utilidades domésticas e diversos outros produtos que são 

muito procurados pelos turistas que visitam a região, especialmente os que remetem ao São 

João, à região nordeste ou às tradições nordestinas. 

                                                 
9 Prefeitura Municipal de Campina Grande: Notícias. Artesanato dos usuários da CAPs estão à venda na Vila do 

Artesanato. Disponível em: <http://pmcg.org.br/artesanato-dos-usuarios-do-caps-estao-a-venda-na-vila-do-artesao/> Acesso 

em 13-jun-2014 

http://pmcg.org.br/artesanato-dos-usuarios-do-caps-estao-a-venda-na-vila-do-artesao/
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Figura 17 - Artesão produzindo peça em couro - Vila do Artesanato - Campina Grande, Jun/jul 2014. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Fora do período de São João, a Vila do Artesão tem uma programação cultural 

variada, na qual se destacam as exposições de artesanato e pintura, o projeto ―Samba na 

Vila‖10, aos sábados e o ―Rubacão Literário‖, com apresentações culturais diversas, além da 

apresentação de poetas, repentistas e cordelistas, no último domingo do mês11.  

 

                                                 
10 Prefeitura Municipal de Campina Grande: Notícias. Vila do Artesão divulga programação de agosto do “Samba na 

Vila”. Disponível em: http://pmcg.org.br/vila-do-artesao-divulga-programacao-de-agosto-do-samba-na-vila/ Acesso em 03-

Nov-2014 
11 Prefeitura Municipal de Campina Grande: Notícias. Vila do Artesão retoma “Samba na Vila” e “Rubacão Literário”. 

Disponível em: http://pmcg.org.br/vila-do-artesao-retoma-samba-na-vila-e-rubacao-literario/ Acesso 03-Nov-2014 

http://pmcg.org.br/vila-do-artesao-divulga-programacao-de-agosto-do-samba-na-vila/
http://pmcg.org.br/vila-do-artesao-retoma-samba-na-vila-e-rubacao-literario/
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Figura 18 – Artesão produzindo peça em madeira - Vila do Artesanato - Campina Grande, Jun/jul 2014.

 
Fonte: Autoria própria 

 

PARQUE DO POVO 

 

 O Parque do Povo, anteriormente chamado ―Coqueiros de Zé Rodrigues‖, era um 

ponto tradicional das festas de São João da cidade, com quadrilhas improvisadas, comidas e 

bebidas típicas. Entre o final da década de 1970 e o início da década de 1980, o então prefeito 

da cidade, Enivaldo Ribeiro construiu uma palhoça, na qual as comemorações do São João 

passaram a ser realizadas. Em 1983, o novo prefeito, Ronaldo da Cunha Lima, anteviu a 

possibilidade de tornar essa festa, simples e popular, em um evento com potencial turístico e 

iniciou sua ―profissionalização‖. A primeira edição do Maior São João do Mundo aconteceu 

em 1983, com a construção de um monumento em forma de pirâmide, que na época foi 

denominado de ―Forródromo‖. O novo local agora chamado de Parque do Povo foi projetado 

pelo arquiteto Carlos Alberto de Almeida. Possui uma área de 42 mil e 500 metros quadrados 
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e situa-se no centro da cidade, tendo sido inaugurado no dia 14 de maio de 198612. O evento já 

no espaço totalmente remodelado ocorreu de 31/05/1986 a 30/06/1986. Desde então, o evento 

mantém-se no mesmo local, com a duração de 30 dias, entre os meses de junho e julho. 

 

Figura 19 - Construção da Pirâmide do Parque do Povo - Campina Grande, 1983-1986 

 
Fonte: CGRETALHOS (2009) 

 

 Em 2008, o Ministério Público requereu a interdição da Pirâmide do Parque do Povo 

(que já havia recebido nome de ―Pirâmide Jackson do Pandeiro‖), por causa de problemas 

estruturais, solicitando à Prefeitura a reforma do espaço. A antiga estrutura foi então 

desmontada e, no início do ano 2009 deu-se a reforma da Pirâmide e de outros serviços, como 

melhorias no esgotamento sanitário e drenagem, mudança no piso da área coberta e a 

pavimentação de todo o espaço externo do parque13. Entre 2011 e 2012, outra grande 

                                                 
12 CGRETALHOS. Construção do Parque do Povo. Disponível em: <http://cgretalhos.blogspot.com.br/2009/11/o-parque-

do-povo.html#.VIr3mMn7C1s> Acesso em 03.Nov.2014 
13 Alberto Loureiro – ClickPB. Fonte: Assessoria da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Disponível em: 

<http://www.clickpb.com.br/noticias/paraiba/pmcg-anuncia-ampla-reforma-no-parque-do-povo/> Acesso em 03.Nov.2014 

http://cgretalhos.blogspot.com.br/2009/11/o-parque-do-povo.html#.VIr3mMn7C1s
http://cgretalhos.blogspot.com.br/2009/11/o-parque-do-povo.html#.VIr3mMn7C1s
http://www.clickpb.com.br/noticias/paraiba/pmcg-anuncia-ampla-reforma-no-parque-do-povo/


73 

 

reforma14, dividida em três etapas foi realizada no Parque do Povo, tendo o senador 

campinense Vital do Rêgo destacado que ―[...] pela primeira vez na história da festa, o parque 

terá condições de acolher bem os forrozeiros de Campina e os turistas de todo o país‖ 15. Na 

primeira etapa foi feita a revitalização da Pirâmide Jackson do Pandeiro. Na segunda, foi 

implantado o piso industrial, o novo serviço de drenagem e esgotamento sanitário no Arraial 

Hilton Mota e foi feita uma reforma nos banheiros localizados na parte superior do parque. Na 

terceira etapa foram acrescentadas três novas baterias de banheiros, uma delas localizada no 

Arraial Hilton mota e duas ao lado da Pirâmide Jackson, além da reforma do sistema de 

drenagem e esgotamento sanitário da parte superior e a implantação de instalações elétricas 

mais adequadas em todo o parque.  

 Além das obras de reforma e revitalização no Parque do Povo, a Prefeitura reformulou 

o layout do espaço, já para o São João de 2013, com a mudança do palco principal da parte 

inferior para a parte superior e conseqüente mudança nos locais dos camarotes, barracas, 

quiosques e restaurantes. Esse layout foi mantido em 2014 e essa reorganização do Parque do 

Povo ocasionou uma mudança na movimentação e localização do público que freqüenta a 

festa. Na configuração anterior, o palco principal, ladeado pelos camarotes, situava-se no fim 

de uma rua localizada atrás do cenário principal do parque, que é a Pirâmide do Forró. Os 

espaços das áreas de comércio, da alimentação e das palhoças ficavam na parte da frente. A 

pirâmide separava estes espaços o que, na prática, causava uma ―separação‖ entre os 

freqüentadores do espaço, já que isolava o palco principal e os camarotes, considerados 

―locais das elites‖, da parte mais popular da festa, ou seja, os locais onde se apresentavam as 

atrações menos conhecidas, na qual se aglomeravam as pessoas com menor poder aquisitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 REDENOTICIAS.COM. Prefeitura de Campina Grande intensifica serviços de reforma da área superior do Parque 

do Povo. Disponível em: <http://www.rededenoticias.com/geral/layout.php?subaction=showfull&id=1330088651&archive>. 

Acesso em 03.Nov.2014 
15 EXPRESSOPB.COM. Vital do Rêgo destaca grandiosidade de reforma no novo Parque do Povo. Disponível em: 

<http://expressopb.com/2012/05/vital-do-rego-destaca-grandiosidade-de-reforma-no-novo-parque-do-povo/> Acesso em 03 

Nov.2014 

http://www.rededenoticias.com/geral/layout.php?subaction=showfull&id=1330088651&archive
http://expressopb.com/2012/05/vital-do-rego-destaca-grandiosidade-de-reforma-no-novo-parque-do-povo/
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Figura 20 - Layout e composição do Parque do Povo no São João 2013 

 

 
Fonte: INTENTO COMUNICAÇÃO (2013) 

 

 

 Na edição de 2014, o Parque do Povo contou com três palhoças espalhadas pelo 

Parque do Povo, 242 espaços de comidas e bebidas, sendo 22 de maior porte, reservados para 

os restaurantes, 148 barracas e 72 quiosques. Para ter acesso aos espaços dentro do Parque do 

Povo, era necessário que o comerciante interessado se cadastrasse na Prefeitura para participar 

de uma seleção feita por edital. Este discriminava os tamanhos dos espaços e os valores da 

taxa de uso do solo (ver Tabela 3). Além do cadastramento para os espaços fixos dentro do 

Parque do Povo, havia lugar ao cadastramento dos que atuariam de forma itinerante. Para a 

edição de 2014, foram cadastrados 150 ambulantes (número inferior ao de 2013, com 174 

ambulantes cadastrados) para atuarem dentro do Parque do Povo, vendendo exclusivamente 
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água mineral, refrigerante e cerveja. Entre as exigências para o cadastramento, estava a 

proibição da participação de não residentes no município16. 

 Na nossa pesquisa, observamos, dentro do espaço do Parque do Povo, a presença de 

hippies, que comercializam seus produtos artesanais, assim como artistas de rua, que fazem as 

suas apresentações e comerciantes informais, que vendiam brinquedos, pipoca, algodão doce 

e milho cozido ou assado, mesmo sem terem sido cadastrados, nem terem participado do 

edital de seleção e que não sofreram coibição por parte dos fiscais da Prefeitura ou das 

autoridades policiais. Desta forma, a participação de pessoas de outros estados não está 

totalmente descartada no evento, pois não há um controle efetivo por parte das autoridades em 

relação ao comercio informal desses produtos dentro do Parque do Povo. 

 

Figura 21 - Ambulantes no Parque do Povo 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 A Tabela 3 descreve a quantidade e o tamanho dos espaços disponibilizados, o 

formato de cada espaço, o local de instalação da estrutura e o valor da taxa a ser paga à 

Prefeitura pelo uso de cada espaço. O edital de cadastramento é publicado cerca de dois meses 

antes do evento e têm preferência no sorteio dos espaços, os comerciantes que já obtiveram a 

licença no ano anterior e cumpriram com as exigências da Prefeitura, tanto no que se refere ao 

pagamento da taxa de uso do solo, quanto às feitas para instalação e funcionamento dos 

estabelecimentos dentro do Parque do Povo.  

                                                 
16 Prefeitura Municipal de Campina Grande: Notícias. Edital de cadastramento de comerciantes e ambulantes para o 

Parque do Povo. Disponível em: <http://pmcg.org.br/edital-para-cadastramento-de-comerciantes-ambulantes-para-o-parque-

do-povo/> Acesso em 03 Nov.2014 

http://pmcg.org.br/edital-para-cadastramento-de-comerciantes-ambulantes-para-o-parque-do-povo/
http://pmcg.org.br/edital-para-cadastramento-de-comerciantes-ambulantes-para-o-parque-do-povo/
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Tabela 3 - Tipos, localização, quantidade e valores dos espaços dentro do Parque do Povo. 

TIPO TAMANHO LOCAL 
Nº DE 

ESPAÇOS 
VALOR DA TAXA 

RESTAURANTE 10x10 TODO O PARQUE 22 R$         4.975,54 

BARRACA 6x5 TODO O PARQUE 14 R$         1.819,28 

BARRACA 3x5 TODO O PARQUE 59 R$            909,63 

BARRACA 3x3 PIRÂMIDE 10 R$            454,98 

BARRACA 3x5 ALIMENTAÇÃO 18 R$            783,57 

BARRACA 3x5 AREA DE SHOWS 47 R$         1.819,28 

QUIOSQUE 2,5 d TODO O PARQUE 72 Entre R$ 200,00 e R$ 300,00 
Fonte: Adaptado do Edital de Divulgação e Convocação da PMCG (2014) 

 

 As palhoças são estruturas montadas para as apresentações dos trios de sanfoneiro, 

com espaço para dança, não havendo comércio de bebidas ou comidas. Esses espaços são 

montados e decorados pela Prefeitura, que também organiza as apresentações diárias, 

contratando os músicos e fornecendo as estruturas de som e luz. O Maior São João do Mundo 

de 2014, contou com a participação 228 trios de forró que se revezaram nas palhoças e palcos.  

 

Figura 22 - Um dos espaços destinados ao comércio destacando-se, no centro, uma palhoça destinada a 

shows com trios de forró 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 O público contou com uma arquibancada instalada na área interna da Pirâmide do 

Forró nos dias destinados às apresentações das quadrilhas. A estilização dos espaços de 

comércio e das palhoças seguiu a temática de cada espaço denominado de ―Arraial‖. Cada 

―Arraial‖ recebeu o nome de um artista ligado à temática do São João, homenageando, 

especialmente, as personalidades e artistas regionais. 
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Figura 23 - Área interna da Pirâmide do Forró – Observar decoração e arquibancadas 

 
Fonte: Araújo (2014) 
 

 O palco principal foi o local das apresentações das principais bandas e artistas locais e 

nacionais e recebeu o nome de ―Palco Capilé‖, em homenagem ao cantor e compositor 

campinense, localizando-se na área superior do Parque do Povo.  

 

Figura 24 - Palco principal no Parque do Povo 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Além da presença de grandes nomes da música regional e nacional, a festa contou 

ainda com a realização de promoções ou eventos tradicionais, tais como o casamento coletivo, 

realizado no Parque do Povo no dia 12 de junho (Dia dos Namorados) e o concurso de 
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quadrilhas. Este, além da competição, incentiva a manifestação folclórica das quadrilhas 

tradicionais e a sua integração com as quadrilhas estilizadas, além de promover a inclusão 

social com as quadrilhas cujos integrantes são portadores de necessidades especiais (PMCG, 

2014). Uma dessas quadrilhas é a Quadrilhando sobre Rodas, uma quadrilha junina formada 

por 14 cadeirantes e seis deficientes intelectuais que fazem parte da Fundação Centro 

Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (FUNAD)
 17 e que se apresenta, geralmente, na 

Vila do Artesão, em Campina Grande.  A Quadrilhando é um dos projetos da Fundação que 

atende a cerca de três mil deficientes em João Pessoa. Cerca de 300 quadrilhas apresentam-se 

no Maior São João do Mundo todos os anos, vindas de todas as partes do Nordeste. 

 

Figura 25  - Apresentação da Quadrilhando sobre rodas Campina Grande - 2014 

 
Fonte: Herbert (2014) 

 

 As quadrilhas juninas também movimentam outros Setores Criativos como o da Moda 

e Artes Cênicas, além de profissionais ligados às atividades relacionadas, como sapataria 

(confecção de sapatos exclusivos para os dançarinos), produção de eventos, logística, 

                                                 
17 BANDEIRA, Wênia. FUNAD realiza Arraial dos Deficientes em Campina Grande. Disponível em: 

http://sgc.saojoao.leiaja.com/2014/funad-realiza-arraial-dos-deficientes-em-campina-grande Acesso em 12-Nov-2014 

http://sgc.saojoao.leiaja.com/2014/funad-realiza-arraial-dos-deficientes-em-campina-grande
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figurinistas, músicos, maquiadores, artesãos que fazem chapéus estilizados, motoristas de 

ônibus, soldadores e cabeleireiros contratados por cada quadrilha, gerando renda e 

dinamizando ainda mais a economia local (MELO, R., 2014).  

  O Parque do Povo no período do evento, com a decoração e a tematização junina 

(Figura 27) promove a cidade, a festa e os setores criativos agregando valor e renda face à 

presença de visitantes e turistas enquanto durante o resto do ano, o mesmo espaço público 

(Figura 26) é um ―não-lugar‖ (AUGÉ, 1994). 

 

Figura 26 - Parque do Povo fora da época junina 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Figura 27 - Parque do Povo com a tematização junina 

 
Fonte: Lopes (2012)

 

 

 Outra intervenção no espaço destinado ao evento e à sua tematização que importa 

destacar são os cenários construídos dentro do Parque do Povo para o São João. Neles 

podemos encontrar uma reprodução da antiga cidade de Campina Grande, então denominada 

Vila Nova da Rainha, assim como reproduções da Igreja Matriz, da Estação Antiga, do 

Cassino e da Casa de Câmara e da Cadeia, que posteriormente funcionou como sede do 

Telégrafo Nacional, entre outros. Trata-se de elementos que contribuem para a tematização da 

festa junina e que ajudam a explicar o seu sucesso, ―mergulhando‖ visitantes e turistas no 

Maior São João do Mundo, a partir de elementos tradicionais locais. 

 A reprodução da cidade antiga é feita em madeira, com estrutura de ferro e busca 

retratar o original o mais fielmente possível. Alguns espaços reconstruídos, como o ―Cassino 

Eldorado‖ (Figura 29) são funcionais, ou seja, há uma completa reconstrução do espaço, que 

pode ser utilizado para fins comerciais. Outros espaços, como a Igreja Matriz, há a 

reconstrução apenas da fachada, dado o seu valor simbólico (Figura 28). 
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Figura 28 - Igreja Matriz: à direita a réplica no Parque do Povo e à esquerda a original no Centro da 

cidade 

  
Fontes: Sabadia (2014)         Fonte: REALIZE Eventos Científicos e Editora (2014) 

 

 A tematização do espaço é feita em duas etapas. Na primeira todo o espaço recebe 

uma decoração tipicamente junina: bandeiras, fogueiras estilizadas, bandeiras e personagens 

representativos do Maior São João do Mundo, ou seja, pelo Casal de Sabugo de Milho. A 

segunda etapa é uma decoração mais específica, que remete à homenagem do ano. Em 2012, 

foi homenageado o Centenário de Luiz Gonzaga; em 2013, os 30 anos do evento; e em 2014, 

o sesquicentenário de Campina Grande. 

 Podemos concluir, após pesquisa de campo, que os setores criativos diretamente 

relacionados com o Maior São João do Mundo são: 

 Arquitetura – Presente na reconstrução de espaços, como a Casa de Taipa e a Vila 

Nova da Rainha, encontrados no Sítio São João e no Parque do Povo, respectivamente; 

 Artes Cênicas – Esse setor é composto pelas quadrilhas e outras apresentações 

artísticas, como declamação de poesia popular e cordel que acontecem no evento; 

 Audiovisual – Os shows do palco principal do Parque do Povo são transmitidos ao 

vivo, via rádio e internet. Há, ainda, vários sites específicos com notícias, história do 

evento, fotos e vídeos, que são mantidos atualizados durante todo o ano. 

 Design – Presente na cenarização dos espaços, especialmente na recriação do 

mobiliário da época presentes nos cenários do Sítio São João, como a Casa de Taipa, a 

Casa de Farinha e a Difusora, entre outros. 

 Expressões Culturais – Esse setor, que inclui a gastronomia e o artesanato, está 

presente em todos os pólos do evento e é também o que apresenta maior 
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movimentação econômica durante o evento, segundo dados do governo do estado e 

FECOMÉRCIO-PB (2014). 

 Editorial – Presente nas publicações impressas e digitais referentes ao evento, seja nas 

noticiosas, seja nas publicações especificas. 

 Moda – Presente nas recriações das antigas vestimentas dos moradores dos espaços 

reconstruídos, na vestimenta dos integrantes das quadrilhas e nos acessórios estilizados 

com o tema do São João; 

 Música – É um dos setores de maior destaque no evento, pois os shows musicais são 

um dos maiores atrativos do evento. Além das apresentações ao vivo, vários são os 

cd´s e dvd´s gravados durante os shows.  

 Patrimônio e Artes – Esse setor está presente no evento na recriação museológica 

feita nos espaços do Sítio São João e Parque do Povo, assim como no Memorial do 

Maior São João do Mundo, que funciona durante todo o ano (PERES, 2013) 

 Publicidade – Por envolver o marketing e a organização de eventos artístico-culturais, 

esse setor também merece destaque durante o Maior São João do Mundo. Antes 

mesmo do final do período junino, é preparada a divulgação do evento do ano 

posterior, com releases nos principais meios de comunicação, já convidando os 

visitantes para o ano seguinte (PARAÍBA CONVENTION BUREAU, 2014). 

 

 Os setores criativos identificados no Maior São João do Mundo dinamizam a 

economia local por estarem presentes em todos os palcos da festa e por divulgarem-na durante 

todo o ano, atraindo turistas e visitantes e proporcionando renda aos atores envolvidos nos 

processos de preparação e realização do evento, assim como na projeção da edição seguinte18. 

                                                 
18 A dimensão econômica do evento vem sendo medida desde 2011 pelo Sindicato Empresarial de Hospedagem e 

Alimentação de Campina Grande e interior da Paraíba, através de pesquisas realizadas com turistas presentes na durante o 

período do evento. A mais recente pesquisa do SINDCAMPINA foi realizada entre os dias 13 e 28 de junho de 2014, 

objetivando a construção de um perfil dos visitantes e sua visão sobre o evento, a partir de dados como gastos dos turistas, 

satisfação e a permanência na cidade, como tomaram conhecimento da festa, roteiros turísticos e locomoção, comparando os 

dados obtidos com os dos anos anteriores. Não há, porém, uma pesquisa que identifique de forma detalhada a participação de 

cada Setor Criativo durante evento, seja em número de profissionais, seja em número de vendas ou remuneração média, 

apenas estimativas da prefeitura quanto ao faturamento a ser percebido em cada edição do Maior São João do Mundo 

(MELO, R., 2014), assim como a previsão de faturamento do Salão do Artesanato montado em Campina Grande durante o 

evento (MELO, R., 2014). A pesquisa do SINDCAMPINA apresenta apenas os gastos feitos pelos turistas de forma geral, 

conforme veremos a seguir. Para essa pesquisa utilizou o conceito estabelecido pela Organização Mundial de Turismo - 

OMT, que define como turistas as pessoas não residentes no local pesquisado e que permaneceram nesse local por pelo 

menos 24 horas. A metodologia empregada para a obtenção dos dados foi à técnica de coleta direta ―Face to Face‖, 

utilizando-se como instrumento de investigação, questionários estruturados, distribuídos em quatro pontos específicos de 

visitação turística durante o evento: a Estação Velha, a Locomotiva Forrozeira, o Parque do Povo, o Sítio São João e a Vila 

do artesão, totalizando 480 questionários aplicados. Um dos aspectos observados nessa pesquisa é a origem dos visitantes. De 

acordo com a pesquisa, 76,5% dos entrevistados que visitaram a cidade de Campina Grande durante o São João residem na 

região Nordeste, 15,4% na região Sudeste e 4,7% na região Centro-Oeste. Os menores índices foram os encontrados nas 

Regiões Norte e Sul, com percentuais de 1,5% e 1,9%, respectivamente. Os visitantes entrevistados que afirmaram residir em 
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CAPITULO 4 – A TEMATIZAÇÃO NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO  

 

 Neste capitulo analisaremos as entrevistas realizadas durante o evento, visando 

entender a influência da tematização do espaço público na economia local, de forma a 

responder à questão principal deste trabalho. Inicialmente apresentaremos os entrevistados, 

classificando-os de acordo com o Setor Criativo no qual estão inseridos e de que forma se dá 

sua participação no evento. A seguir apresentaremos dois quadros–sínteses das entrevistas 

realizadas, destacando as principais respostas relacionadas ao tema desta pesquisa e que 

servirão de base para analisar qual a importância dos Setores Criativos no Maior São João do 

Mundo para o desenvolvimento da economia criativa local. Finalmente, faremos uma análise 

dessas respostas à luz do tema escolhido e da busca pelas respostas à questão de pesquisa. 

 As entrevistas foram separadas em dois quadros: no Quadro 1 foram colocadas as 

entrevistas realizadas com o secretário municipal de Cultura (representando os gestores 

públicos envolvidos no evento) e com os representantes dos setores criativos da Música, 

Expressões Culturais (Gastronomia) e Artes Cênicas. No Quadro 2 ficaram alocadas as 

entrevistas com os representantes do Setor Criativo das Expressões Culturais, 

especificamente os representantes do artesanato, que são, durante o evento, os profissionais 

em maior quantidade
19

.  

 O representante da gestão pública a nível municipal entrevistado foi o Secretário de 

Cultura, Sr. Luiz Antonio Cabral (nome político - Lula Cabral). Vereador municipal desde 

2012 é professor do ensino médio em Campina Grande e, no dia em que foi entrevistado, 

encontrava-se no cargo de Secretário de Cultura há 45 dias. No Setor Criativo ―Artes 

Cênicas‖, o entrevistado foi João Batista, artista de rua, que se apresenta como ―estátua viva‖ 

no Parque do Povo. Natural do Rio Grande do Norte viaja para se apresentar no Maior São 

João do Mundo em Campina Grande há mais de 10 anos. No Setor Criativo ―Música‖, foram 

entrevistados dois músicos da banda ―Os 3 do Nordeste‖, o zabumbeiro, compositor e 

                                                                                                                                                         
outros países não alcançaram valores significativos. Os gastos com alimentação e transportes aumentaram 4% e com eventos, 

19% em relação ao ano passado, embora tenha sido detectada uma redução no tempo de permanência do turista na cidade 

(queda de 5,4 para 4,9 dias). A satisfação com o acesso ao evento, preços de bares e restaurantes foi considerada boa. A 

hospitalidade do povo campinense foi um dos itens de melhor avaliação, com 97,4%. Outra questão levantada pela pesquisa e 

que é relevante para este trabalho foi a satisfação do turista com os locais visitados, com destaque para os relacionados ao 

Maior São João do Mundo, especialmente o Parque do Povo, local onde acontecem os principais eventos, tendo sido 

constatado que a avaliação foi positiva para 97% dos turistas. Quanto aos gastos realizados, a pesquisa mostrou que, em 

média, cada turista gastou, em média, R$ 548,85 com eventos, R$ 393,68 com alimentação, R$ 304,51 em transporte e R$ 

1.022,10 em hospedagem. Quanto aos outros gastos, a pesquisa revelou que 70,2% dos turistas realizaram compras no 

comércio local, com gasto médio de R$ 460,73 por pessoa (SINDCAMPINA, 2014). 
19 Não foram feitas entrevistas com representantes dos setores de Design e Arquitetura por indisponibilidade dos mesmos em 

responder às questões, assim como com o representante da Secretaria de Planejamento. Representando o setor de Turismo 

utilizamos a pesquisa do SINDCAMPINA, por ser bastante completa em relação aos números relativos ao Maior São João do 

Mundo. 
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fundador da banda, Carlos Albuquerque de Melo – o ―Parafuso‖ – e o cantor e compositor 

Deda Silva. O grupo existe há 45 anos e toca no Maior São João do Mundo desde a primeira 

edição. 

 No Setor Criativo Expressões Culturais, na área da ―Gastronomia‖ foram três os 

entrevistados: Hugo Ramos, gerente do ―Bar do Cuscuz‖, restaurante tradicional da cidade e 

parceiro do evento há mais de 2 décadas. Esse restaurante dispõe de um dos maiores espaços 

dentro do Parque do Povo durante o evento; Suênia Martins, do ―Manoel da Carne de Sol‖, 

restaurante regional que há 40 anos está localizado no centro da cidade, região conhecida 

como Boninas e que é parceira do evento desde suas primeiras edições; e Romero Silva, 

comerciante de alimentos na Feira Central e que comercializa tapiocas em espaço da 

Associação da Feira Central localizado no Parque do Povo, na Vila da Imprensa. Ainda no 

segmento Expressões Culturais, na área ―artesanato‖ foram feitas cinco entrevistas, para as 

quais adotamos dois critérios: o entrevistado deveria ser um artesão de Campina Grande e 

deveria produzir suas peças, preferencialmente, no próprio local da venda. Durante a visita de 

campo ao Parque do Povo, constatamos que a maioria dos artesãos que ocupam os espaços 

cedidos vem de fora da cidade apenas para vender seus produtos e não as produzem no local. 

Também constatamos que os artesãos locais não produzem suas peças no local por falta de 

espaço dentro dos boxes, que em geral são muito pequenos para comportar as áreas de 

produção e comercialização, mas que foram escolhidos por serem da cidade. Das cinco 

entrevistas realizadas com os artesãos durante o evento, apenas uma delas foi feita no espaço 

do Parque do Povo: a entrevista com Jéssica Rodrigues, que trabalha com artesanato em vidro 

e não produz suas peças no espaço do Parque do Povo, apenas as comercializa. As outras 

quatro entrevistas foram feitas na Vila do Artesão, na qual apenas os artesãos locais têm 

licença para adquirir um quiosque. Além das entrevistas, pudemos acompanhar a produção 

das peças pelos entrevistados. Neste Setor Criativo, entrevistamos Bernadete Almeida, que 

trabalha com bordados em Renascença, técnica muito antiga e que está em declínio; com 

Maria Aparecida de Araújo, que trabalha com a produção de bonecas de pano e vende outros 

produtos advindos de um projeto de economia solidária do Governo Estadual, no qual as 

peças vendidas são produzidas por presidiárias das penitenciárias do estado; com Verônica 

Castro, que faz artesanato em crochê e tricô e divide um quiosque com outra artesã que 

trabalha com artesanato em pintura em tecido. O último entrevistado foi Biaggio Grisi, que 

possui um quiosque no qual fabrica e comercializa peças em diversos tipos de couro. 

 



85 

 

a) Importância do evento para a cidade, para os Setores Criativos locais e par a 

a dinamização da economia local  

 

 A análise das entrevistas mostrou que, tanto para os comerciantes formais quanto para 

os informais, a importância do evento reside em dois fatores: a atração dos turistas, que 

movimenta a economia local a partir da aquisição de peças de artesanato e do consumo nos 

diversos bares e restaurantes montados no Parque do Povo, além do aumento na ocupação da 

rede hoteleira da cidade; e a projeção da cidade nacional e internacionalmente, especialmente 

através das redes sociais e da internet. São vários os Setores Criativos que participam 

ativamente nessa dinamização da economia, destacando-se os seguintes núcleos criativos 

classificados no mapeamento da FIRJAN: Música, Moda, Design (Decorador de Eventos), 

Artes Cênicas (dança); Expressões culturais (Artesanato e Gastronomia), Patrimônio e Artes 

(atividades culturais), Publicidade; Audiovisual (TV, rádio e vídeo), Editorial (Conteúdo 

Jornalístico e Digital), entre outros. 

 Paradoxalmente, os entrevistados revelam que o evento, embora procure conservar as 

raízes regionais, sofreu modificações em seu formato que acabaram por extinguir algumas 

tradições. Segundo um dos entrevistados, o evento seria a oportunidade de apresentar a 

riqueza da cultura regional, pois, para ele 

 

O Nordeste é divulgado na grande mídia como pessoas desdentadas, pobres e 

mendingas (SIC), são mendingos (SIC), quer dizer, não é a nossa cultura, nós temos 

pessoas intelectuais [...] que têm uma concepção de cultura muito moderna, não é? E 

nós temos que mostrar o outro lado da moeda, nós somos responsáveis de traduzir 

isso, resgatando nossas raízes, a nossa real cultura, não é a pobreza que dá, nem a 

riqueza que vai dar o caráter cultural e sim o povo, dentro da sua concepção de 

cultura e de vivência com o seu habitat (Lula Cabral, Secretário Municipal de 

Cultura). 

 

 Elementos tradicionais das festas dos bairros, tais como as quadrilhas e fogueiras, 

foram substituídos pelo evento 

 

[...] a grandiosidade do evento descaracterizou várias tradições [...] aí a gente 

também perde, dentro da nossa cultura, aquela coisa que eu aprendi quando criança, 

de ver meu pai todo dia 23, às 18:00 h, tinha que ser esse horário, as seis horas da 

noite, acender a fogueira. Então isso nós não temos mais. Mas isso é a evolução e o 

São João de Campina Grande vem justamente perdendo esse conceito [...]. Eu acho 

que a gente deve manter as tradições, senão, não é história, não é. Se é História é 

porque, ao longo do tempo foi se tornando uma tradição. (Biaggio Grisi, Artesão, 

Furlão artigos em Couro) 
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b) Estrutura do Parque do Povo 

 

 A reconstrução da antiga Vila Nova da Rainha feita através de cenários é aprovada 

pelos entrevistados, que a consideram não apenas uma representação da antiga conformação 

da cidade de Campina Grande, mas também um atrativo para os turistas. A estrutura montada 

no Parque do Povo ―É uma estrutura sempre pensada na estrutura da cidade de antigamente 

[...] As barracas, a fogueira, tudo sempre pensando em como era a cidade antigamente‖ (Sr. 

Hugo, gerente, Restaurante Bar do Cuscuz). 

 Os cenários montados no Parque do Povo atraem, já por si, os turistas, como é 

referido: 

 

Com certeza, é tanto que nesse horário da parte da tarde, o pessoal sempre vem pra 

tirar fotos, nas cidades cenográficas, com os figurantes. Até aqui no Bar, como, no 

caso, o Cine Eldorado, é sempre bem... o pessoal tem sempre aquela dúvida: ―será 

que era assim mesmo antigamente. (Sr. Hugo, gerente, Restaurante Bar do Cuscuz)  
 

Figura 29 - Restaurante Bar do Cuscuz – Parque do Povo, 2014 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 A estrutura montada no Parque do Povo para a festa é aprovada pela maioria dos 

entrevistados, que a consideram boa ou ótima, como afirma Hugo (gerente, Restaurante Bar 

do Cuscuz): ―Como o espaço é muito grande, a gente consegue ter uma área só para 

restaurante, outra área para show. Área para gourmet também, tudo separado.‖ As sugestões 

de mudança são, especialmente, em relação à quantidade de banheiros e à segurança. A 
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questão dos banheiros é apresentada como uma reivindicação dos próprios freqüentadores do 

local: 

 

Só tem uma coisa que está a dever são banheiros, principalmente aqui, nessa aqui de 

área de baixo, onde se concentram as barracas grandes ficou... tá em falta o banheiro 

pra cá. Pra satisfazer principalmente a clientela dos bares e dos restaurantes aqui em 

baixo. O povo reclama muito sobre isso (Suênia, sócia do Restaurante Manoel da 

Carne de Sol) 

 

Figura 30 – Um dos espaços destinados aos banheiros no Parque do Povo, 2014 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Os músicos entrevistados também se mostraram satisfeitos com a estrutura dos palcos 

montada para as apresentações (cf. Figura 31 e Figura 32). Segundo eles, o fato da Prefeitura 

montar o palco e equipá-los tanto em relação ao som quanto à iluminação, disponibilizando 

essa estrutura para todos os artistas mostra imparcialidade, pois tanto artistas locais como 

artistas de renome nacional usam os mesmos equipamentos, não havendo a necessidade de 

montar e desmontar a estrutura do palco a cada mudança de atração e isso, segundo Carlos 

Albuquerque (Músico, Banda Os 3 do Nordeste) facilita a atuação para os artistas ―[...] porque 

fica difícil você botar sua estrutura, tirar a estrutura pra outra banda entrar e aquilo ali 

atrapalha, assim a estrutura sofre. Todos os lugares deveriam ser assim, uma estrutura para 

todos‖. 

 As estruturas de som e iluminação são fornecidas pela Prefeitura não apenas para os 

músicos que se apresentam no palco principal, mas também nas chamadas Palhoças, que são 
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espaços destinados à dança e onde se apresentam os trios de forró pé-de-serra. Nos outros 

espaços dentro do Parque do Povo, como quiosques e barracas com música ao vivo, os 

comerciantes é que se responsabilizam por essa estrutura. Em todos os casos, os comerciantes 

se responsabilizam pela decoração, cujas cores seguem o tema anual, definido pela Prefeitura. 

 

Figura 31 - Estrutura montada pela Prefeitura nas Palhoças onde se apresentam os trios de forró 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 32 - Estrutura de som e iluminação montados pela Prefeitura no palco principal do Parque do 

Povo 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Outras observações são referentes ao espaço do Parque do Povo em relação ao número 

de visitantes, sejam eles turistas ou residentes na cidade. As estruturas montadas dentro do 

Parque do Povo e que fazem parte da tematização do espaço, embora citadas como um dos 
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atrativos para os turistas, também fazem com que, ao ocupar uma grande área, o espaço 

destinado ao público diminua como nos relata João Batista: 

 

É, esse ano assim, tá muito bem organizado, porem, eles estão colocando muitas 

estruturas, como isso aqui (o arco com o nome do espaço, no caso, “Arraial 

Marinês”), apesar que é uma homenagem a uma grande artista, que é a Marinês... 

mas você vê que ficou, né, o espaço ficou menor com isso aí. Em outra época, né, eu 

achava que tinha mais espaço (João Batista, Estátua Viva). 

 

Figura 33 - Arraiá de Marinês - Parque do Povo, 2014 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Outra crítica feita à configuração do Parque do Povo é que a mudança no layout do 

espaço ocasionou uma integração maior dos espaços e, conseqüentemente do público. Para 

dois dos entrevistados, a ―separação‖ que havia entre os diferentes públicos que freqüentam o 

espaço nos dias do evento desapareceu com a transferência do palco principal para a parte 

superior do Parque do Povo e isso, segundo os entrevistados pode diminuir a quantidade de 

pessoas que vêm ao evento 

 

Porque o público hoje tá misturado. Ficava, digamos, uma parte de pessoas mais 

esclarecidas, né, e ficava uma outra parte, assim, mais povão, né? No ano passado 

tava assim mais dividido, o pessoal ficava de um jeito de um lado, de um jeito de 

outro. O ano passado e esse ano eles resolveram fazer uma mistura, né? [...] Assim, 

tipo assim, que ninguém num (SIC) é melhor do que ninguém, não é? Mas, 

infelizmente, ao misturar as pessoas tem situações que as pessoas vão ver... e eu 

acho que é por isso que foi uma queda de turismo muito grande (João Batista, 

Artista de Rua) 
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 Pode-se perceber que os espaços no Parque do Povo são considerados apropriados 

para o desenvolvimento do comércio e para os shows de música e outros espetáculos, como 

quadrilhas e apresentações. Vemos, também, que a tematização é um fator importante de 

atração dos visitantes, especialmente a cenarização dos espaços, representada pela 

reconstrução da antiga cidade. 

 

c) Critérios de seleção para o Parque do Povo 

 

 A escolha dos comerciantes para ocupar os espaços dentro do Parque do Povo no São 

João obedece a critérios estabelecidos em regulamentação, pelo que não há uma ocupação 

livre do espaço do evento, exceção feita para os artistas de rua, hippies e comerciantes 

informais, que fazem sucesso especialmente com a venda de produtos para crianças, como 

balões e brinquedos. Estes não necessitam de se cadastrarem ou concorrerem a um espaço 

para exporem seus produtos.  

 Alguns dos entrevistados puderam montar seus negócios porque estão cadastrados na 

Associação da Feira Central ou estão vinculados ao Centro do Artesão e à Associação de 

Artesãos. Essa é uma das causas de insatisfação dos que não estão nessas associações e têm 

interesse em participar do evento dentro do Parque do Povo. Há, ainda, os grandes 

comerciantes, que formam parcerias com a Prefeitura e montam seus comércios a partir da 

reconstrução de espaços da antiga Vila Nova da Rainha, como é o caso do Bar do Cuscuz, que 

em 2014, reconstruiu o Cine Eldorado; a empresa de televisão a cabo Sky, que montou o 

espaço Teatro Sky, relembrando o antigo teatro da cidade, para apresentar shows de 

mamulengo e contadores de histórias. Esses comerciantes também se cadastram nos editais 

lançados para locais específicos, mas como ocupam espaços há várias edições do evento, são 

preferenciais na escolha, como consta no edital divulgado pela Prefeitura20.  

 Destacamos, nas entrevistas, uma observação feita por Carlos Albuquerque que se 

refere à disponibilização de quiosques e barracas no espaço dentro do Parque do Povo para a 

população em geral. Segundo ele, há, atualmente, uma discriminação para com os pequenos 

comerciantes tanto no setor dos bares e restaurantes, quanto no setor de venda de artesanato 

 

[...] porque o pobre é que montava a barraquinha deles ali pra ganhar o dinheirinho 

dele, hoje fica bem longe do Parque do Povo porque os comerciantes, o cara que tem 

                                                 
20 BHPMCG. São João 2014: PMCG lança edital de cadastramento de barracas para o Parque do Povo. 

Disponível em: <http://pmcg.org.br/sao-joao-2014-pmcg-lanca-edital-de-cadastramento-de-barracas-para-o-parque-do-povo/ 

>Acesso em 15 Dez.2014 

http://pmcg.org.br/sao-joao-2014-pmcg-lanca-edital-de-cadastramento-de-barracas-para-o-parque-do-povo/
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dinheiro compra logo o local e ali não entra ninguém, só entra eles mesmo. Virou 

um comércio, não é? (Carlos Albuquerque, Os 3 do Nordeste) 

 

 
Figura 34 - Espaço Cine Sky 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 O secretário de Cultura do município também observou a esse respeito que ―[...] é uma 

briga muito grande, isso aí, tem gente que tem trinta anos de Parque do Povo e não quer largar 

seu pedaço [...]‖ (Luiz Cabral, Secretário Municipal de Cultura). Esse ―loteamento‖ do espaço 

no Parque do Povo em relação aos artesãos também é reconhecido pelo secretário, que afirma 

que  

 

[...] os artesões (SIC) são vinculados já ao Centro do Artesão que tem aqui no 

município. Existe um centro e os artesões que participam desse centro são chamados 

para demonstrar e participar da festa do Parque do Povo, demonstrando as suas 

habilidades, as suas, os seus inventos, de uma forma bastante criativa (Luiz Cabral, 

Secretário Municipal de Cultura). 

 

  Desta forma, podemos concluir que a disputa sobre os espaços no Parque do Povo para 

a exploração comercial é significativa e isso demonstra a importância do espaço tematizado e 

do poder de atração de consumidores e na dinamização da economia local. 

 

d) Valorização dos artistas e artesãos locais  

 

 Como vimos anteriormente, há um edital de seleção para os que pretendem instalar 

seus quiosques no Parque do Povo. Da mesma forma, há um processo de escolha dos artesãos 
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que ocupam o espaço ―Vila Nova da Rainha‖ dentro do Parque do Povo, porém essa escolha é 

feita entre os integrantes da Associação de Artesãos de Campina Grande e entre os artesãos 

que estão cadastrados nos programas sociais da Prefeitura. Já a escolha dos músicos que se 

apresentam no Parque do Povo, seja no palco principal, seja nas palhoças distribuídas pelo 

espaço, não se dá por meio de editais, nem é necessário que os artistas sejam cadastrados a 

alguma associação. Os critérios de escolha são: serem músicos profissionais, terem interesse e 

disponibilidade de participar do evento, no caso dos artistas locais; e, no caso dos artistas 

nacionais, a identificação do artista com esse tipo de evento, ou seja, que seu repertório seja 

voltado para as músicas regionais, sertanejas e/ou juninas, como é o caso das bandas de forró. 

Para um dos entrevistados, a escolha dos artistas é uma competição 

 

[...] a gente tem que concorrer com muitas outras bandas que tão na mídia, como 

Garota Safada, Aviões do Forró e muitas outras, então, como a gente temos uma 

tradição de 45 anos dos 3 do Nordeste, não chega a ser uma concorrência, mas com 

certeza a luta é muito grande pra competir. É tipo uma competição, não é uma 

concorrência, é competir, né? (Déda Silva, Os 3 do Nordeste) 

 

 Outros entrevistados também destacaram a valorização dos músicos e artistas locais, 

como João Batista, que observou que  

 

Na questão musical, é, eles tão valorizando muito coisas da terra. Então, colocasse 

mais uma coisa cultural, já que é um evento cultural, né, do que essas coisas 

estilizadas, que muitos estão fazendo ai. Por enquanto eu vi a programação musical 

tá muito boa. Tem muito pouca aquele negocio de Aviões do Forró, não sei o quê, 

Garota Safada, tá colocando umas coisas nossas aqui, bem... tá muito bacana, na 

minha opinião (João Batista, Artista de Rua). 

 

 Além de afirmar que artistas como ele também são valorizados em seus trabalhos, 

afirmando que  

 

[...] pra quem vem fazer trabalhos criativos, como o meu, como os artesões (SIC), 

né, os hippies, que por ser hippie muitas vezes são discriminados e tal, mas eles não 

deixam de ser um artista também. Então pra nós é sempre muito bom. A expectativa 

é boa (João Batista, Artista de Rua). 

 

 Já Hugo Ramos destacou a importância econômica do evento para os artesãos quando 

indagado se o evento valorizaria esses profissionais: 

 

Com certeza, porque a prefeitura mesmo sempre dá espaço pra que eles cresçam. 

Como é cultura nossa, da região, eles sempre têm esse espaço, como tem a Casa do 

Artesão, tem vários espaços na cidade pra mostrar esse pessoal (Hugo Ramos, 

gerente, Bar do Cuscuz). 
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 Porém, os entrevistados do setor de Artesanato não apresentaram a mesma opinião, 

pois, para eles, apesar da importância econômica dentro e fora do período do Maior São João 

do Mundo, o setor não é valorizado como deveria. Grande parte dos entrevistados manifestou 

sua insatisfação com a localização da Vila do Artesão, local onde se concentra a maior parte 

dos artesãos da cidade. Um dos entrevistados destacou que 

 

O ramo do artesanato é um ramo que ele tem os seus altos e baixos como qualquer 

autônomo, não é? Uma empresa tem as suas altas de vendas e as suas baixas e ai, em 

particular o artesanato, que é uma coisa que você só compra se gostar ou se tiver 

dinheiro. É supérfluo. (Biaggio Grisi, artesão) 

 

 Desta forma consideram que, se a Vila do Artesão fosse localizada nas proximidades 

do Parque do Povo as vendas seriam maiores, porque ficaria em um ponto de destaque do 

evento, pelo qual praticamente todos os visitantes passam nesse período. Além disso, o bairro 

onde se localiza a Vila é considerado inadequado  

 

Porque a localização aqui não é no centro da cidade, assim, passa poucas pessoas 

aqui no São José (bairro). Aí eu acho que talvez isso também seja um ponto 

escondido, assim. As lojas são assim (de lado), não são de frente pra rua. Aí tem 

gente que nem... O estacionamento também, chega aí e não tem estacionamento. 

Tem gente que não quer parar e deixar o carro em qualquer lugar. (Verônica Castro, 

Artesã, Vila do Artesão)  

 

 Outra observação feita sobre a distribuição dos pontos de venda dentro do Parque do 

Povo foi feita por Jéssica Rodrigues. Para ela, o espaço destinado aos artesãos para a venda 

dos produtos  

 

[...] é bom, sim, mas assim, pelo que eu tenho visto e conversado com algumas 

pessoas [...] eu acho que poderia ter uma organização maior [...] por exemplo, 

separar as lojas por tipo de produto também seria uma coisa bem interessante. [...] 

Mas eu acho que ajuda na questão econômica, sim. Dessa questão de você usar a 

vila (espaço Vila Nova da Rainha, dentro do Parque do Povo) como forma de botar 

as pessoas pra venderem, então. Eu acredito que é interessante, sim (Jéssica 

Rodrigues, Artesã, Incubadora Universitária) 

 

e) Pontos positivos e negativos do evento 

 

 Entre os pontos positivos do evento apontados pelos entrevistados destaca-se a 

dinamização da economia local, tanto a economia formal, quanto a informal. Nas palavras de 

João Batista, Artista de Rua, o Maior São João do Mundo é ―[...] é muito importante sim pra 

cidade, pras pessoas, que aqui gera renda, né? Pras famílias. Muitas pessoas ganham dinheiro 
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extra, pra sustentar suas famílias, né?‖. Para os entrevistados, tanto a economia tradicional 

como a economia criativa são valorizados durante o evento, especialmente pelos turistas, que 

além de consumirem o artesanato local, participam dos passeios turísticos, apreciam a comida 

regional e aquecem o setor hoteleiro, que nessa época chega a ficar com lotação esgotada 

(SINDCAMPINA, 2014). Bernadete Almeida afirma que tudo que atrai turistas e traz renda é 

importante para a cidade por valorizar as raízes locais e aumentar a renda também dos 

comerciantes informais. 

 A configuração do evento principal, situado em um só local, também foi apontada 

como um ponto positivo do evento, porque  

 

[...] coloca todo mundo em uma vantagem só. Porque se fossem em pólos, em vários 

bairros da cidade, por exemplo, os públicos seriam diferentes e algumas pessoas do 

comercio, por exemplo, eles sairiam em desvantagem. Então, essa questão de trazer 

esses produtos para dentro da festa, pra mim é uma coisa muito inteligente até. 

(Jéssica Rodrigues, Artesã, Incubadora Universitária) 

 

 A divulgação da cidade também foi destacada pelos entrevistados, especialmente a que 

é feita pela mídia local, mas também, a que os próprios visitantes fazem a partir das redes 

sociais 

 

[...] em todos os sentidos: no sentido econômico, no sentido cultural, no sentido de 

tudo. Você vê, Campina Grande há uns trinta anos atrás, né, era tido como um 

deserto. Hoje, né, Campina Grande tá no mundo inteiro. Você entra na internet hoje, 

você vê Campina Grande, né, a pessoa acessando do Japão, da Coréia, da Rússia, da 

Sibéria... Tem um vizinho meu que está na Sibéria assistindo no sábado aqui o 

programa daqui o que Abílio José faz no Parque do Povo, o ―Momento Junino‖. 

(Romero Silva, Barraqueiro, Parque do Povo) 

 

 A livre participação dos comerciantes informais e o atrativo turístico proporcionado 

pelos cenários construídos no Parque do Povo (tematização) foram outros pontos destacados 

como positivos pelos entrevistados, assim como o resgate das raízes culturais locais. 

 Pontos negativos também foram citados pelos entrevistados, como a quantidade 

insuficiente de banheiros na parte superior do Parque do Povo e o tamanho das estruturas dos 

cenários, que diminui o espaço físico destinado aos visitantes – observações já citadas 

anteriormente, quando avaliada a estrutura do Parque do Povo.  

 O ponto negativo mais citado pelos entrevistados foi a insegurança, como um dos 

fatores que afasta os visitantes do palco principal do evento. A falta de ampliação do espaço 

destinado ao evento foi citada como sendo um dos fatores problemáticos, já que não houve 

mudanças no tamanho do espaço para acompanhar o crescimento do numero de visitantes. 
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 Como disse Luiz Antonio Cabral, Secretário de Cultura Municipal, há também falta de 

espaço dentro do Parque do Povo para os comerciantes e artesãos e a Prefeitura não tem 

recursos para bancar uma ampliação. É necessário ―fazer uma proposta coordenada com 

alguns segmentos que seja o CDL, a Associação Comercial, as três universidades – UFPB, 

UFCG e a FACISA‖ para projetar mudanças no formato do espaço, assim como para criar um 

―Convention Bureau, que é um órgão que fará a captação de recursos para o São João‖. O 

Secretário também criticou o ―loteamento‖ do Parque do Povo em relação aos espaços 

disponibilizados e a forma de distribuição desses espaços, já que não existe uma normatização 

para essa distribuição, pois  

 

[...] a secretaria tem seus critérios, aí tem o critério dos ambulantes, é uma coisa, os 

que a gente chama lá, aqueles quiosques, é outra coisa, é outro segmento, os 

restaurantes, que é outro segmento, as grandes empresas, estabelecem, é, seus 

segmentos, o SESI, o SESC, também tem a parte deles [...] (Luiz Antonio Cabral 

Secretario Municipal de Cultura) 

 

 Carlos Albuquerque lembra ainda que  

 

[...] antigamente eram quatro ou cinco barraquinhas, agora você olha assim, tem até 

primeiro andar no meio do pavilhão da festa, quer dizer, a coisa vai modernizando e 

pra gente é bom, pros barraqueiros também. Só tem uma coisa que eu não estou 

gostando, porque antigamente era festa pra pobre, agora é festa pra rico (Carlos 

Albuquerque, Banda Os 3 do Nordeste) 

 

 Apesar dos pontos negativos citados, o Maior São João do Mundo é considerado um 

evento de grande importância, que apenas precisa ser reorganizado em alguns pontos, tais 

como na estrutura e na organização do evento, pois, como afirma Biaggio Grisi, o Maior São 

João do Mundo 

 

[...] ainda é uma festa atrativa, não é, apesar de ter tomado um vulto monstruoso, 

porque internacionalizou-se, não é, e quando a coisa se internacionaliza, fica 

globalizado, aí você perde um pouco a questão da administração (Biaggio Grisi, 

Artesão) 

 

 A seguir apresentamos o quadro-síntese, no qual foram analisadas as respostas dos 

entrevistados de modo a identificar sua percepção quanto à participação e à importância dos 

Setores Criativos no Maior São João do Mundo e na economia local. 
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Quadro 1 - Políticas Públicas e Outros Setores Criativos 
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Empresa/ 
Instituição 

Secretaria de 
Cultura 

Estátua Viva Os Três do Nordeste 
Os Três do 
Nordeste 

Rest. Bar do 
Cuscuz 

Rest. Manoel da 
Carne de Sol 

Barraca no 
Parque do 

Povo 

Segmento 
Políticas 
Públicas 

Arte de Rua Música Música Gastronomia Gastronomia Gastronomia 

Estrutura do 
Parque do Povo 

Estrutura 
desenvolvida 

pela secretaria 
de 

Desenvolviment
o Econômico 

Poucas mudanças 
em relação aos 

outros anos; bem 
organizada; o fim 

da divisão de 
classes que existia 
antes pode causar 

diminuição no 
numero de 

freqüentadores 

Muito importante para dar 
agilidade às apresentações 

artísticas 

Está adequada, 
mas precisa de 

algumas 
mudanças no 

futuro 

Reconstrução de 
cenários; estrutura 
sempre pensada na 
estrutura da cidade 
de antigamente;a 

decoração sempre 
retrata a cidade de 

antigamente 

Plenamente 
satisfatória. Atende 

bem as 
necessidades dos 

comerciantes. 

É boa, mas 
precisa de mais 

segurança 

Critérios de 
Seleção para o 
Parque do Povo 

Artesãos 
vinculados ao 

Centro do 
Artesão e à Vila 

do Artesão 

Tem acesso livre, 
assim como outras 

pessoas que 
realizam trabalhos 

semelhantes. 

A banda é contratada pela 
organização 

A banda é 
contratada pela 

organização 

O restaurante tem 
uma parceria com a 
Prefeitura há muito 

tempo 

É adequado para 
cada tipo de 

comercio. Há uma 
boa exposição das 

mercadorias. 

Foi selecionado a 
partir de uma 
associação 

Importância do 
Evento para a 

Cidade 

Sobretudo 
econômica 

Muito importante 
porque gera renda 
para as pessoas do 
município e de fora 

Muito importante pelo 
comércio que gera 

Muita 
importância por 
causa da vinda 

de muitos 
turistas 

“É aonde o nome 
da cidade se 

destaca a nível 
nacional e até 
internacional” 

Muito importante 
para a economia da 

cidade. 

É importante em 
vários sentidos: 

cultural, 
econômico, 

Importância do 
Evento para a 

Economia Local 

As vendas no 
período superam 

as vendas do 
Natal, por 
exemplo 

Geração de renda 
para os informais 

Muito importante por causa 
da participação dos 
comerciantes locais 

Aumento das 
vendas; 

valorização do 
comércio local 

Muito importante, 
especialmente para 

os ambulantes. 

Movimenta a 
economia tanto dos 
pequenos quanto 

dos grandes 
empreendedores 

Muito importante 
porque divulga a 

cidade no exterior 

Importância do 
Evento para os 

Setores 
Criativos Locais 

Resgate da 
cultura local 

Inclusão dos 
informais, inclusive 

artistas de rua e 
hippies 

tanto bandas quanto trios 
de forró pé-de-serra são 

contratados para o evento 

Aumento das 
vendas de 
artesanato 

Muito importante 
pelo espaço dado 

pela Prefeitura para 
que se desenvolva 

o comércio 

É importante, 
especialmente para 

os ambulantes 

Aquece a 
economia local, 
tanto os formais 

quanto os 
informais 

Valorização dos 
Artistas Locais 

Especialmente 
na recuperação 

das raízes 
culturais 

Valorização das 
coisas da terra;, 

menos artistas de 
fora 

São valorizados e o Parque 
do Povo oferece estrutura 

para as apresentações 

São contratados 
artistas locais e 

de fora 

São muito 
valorizados e é a 

partir das 
apresentações no 
São João que eles 
partem para outros 

locais. 

São valorizados. São valorizados 

Valorização do 
Artesanato Local 

Sim, porque 
aumentam as 

vendas 

É sempre boa, 
artesãos, artistas e 

hippies são 
valorizados 

Aumento de vendas no 
período 

Alta procura dos 
turistas 

A Prefeitura cede 
espaços, como a 
Casa do Artesão 
para que sejam 
apresentados os 

trabalhos 

Os artesãos e 
vendedores tem 

espaço adequado 
para exibir seus 

produtos. 

São valorizados 

Pontos Positivos 
do Evento 

Resgate das 
raízes culturais 

locais; 
valorização do 

artesanato local 

Organização; 
valorização dos 
artistas locais; 

geração de renda; 
renovação 

constante do 
evento 

Todo mundo pode participar 
da festa (espectadores) 

Segurança; 
“novidade”; 

organização; 
“Maior São João 

do Mundo” 

Valorização 
regional; aumento 

nas vendas; 
projeção nacional e 

internacional da 
cidade 

Boa divulgação; 
boa exposição dos 

produtos; Atrai 
turistas; dinamiza a 

economia; 

Aquecimento da 
economia; a 

satisfação com o 
evento atrai 

novos visitantes; 
divulgação 

internacional 
também (via 

internet) 

Pontos 
Negativos do 

Evento 

Falta de 
financiamento; 

falta da estrutura 
da secretaria; o 
evento cresceu 

além da 
capacidade do 

espaço 

Diminuição do 
espaço para o 

público; 
insegurança; 

“mistura” entre as 
classes sociais 

gera desinteresse 
em ir para o evento 

“antes era festa pra pobre, 
agora é festa pra rico”. Os 

mais pobres tem que 
trabalhar fora do Parque do 

Povo, na informalidade; 
Domínio das barracas 

oficiais por pessoas que já 
estão lá há muitos anos 

Melhorar a 
organização; 

adequar o 
evento ao 
numero de 

freqüentadores 

Não quis enumerar 

Pouca quantidade 
de banheiros nas 
proximidades dos 

restaurantes. 

Precisa melhorar 
a segurança; 
restrições à 

entrada de novos 
comerciantes 

dentro do espaço 
do Parque do 

Povo. 

Fonte: Autoria própria 
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Quadro 2 - Setor Criativo de Expressões Culturais 

Fonte: Autoria própria 

 

 A análise das entrevistas nos mostrou que a tematização do espaço público é de grande 

importância para o evento por influenciar as atrações artísticas e a produção artesanal e 

gastronômica a assumirem um papel ativo na recriação do arraial junino, das antigas festas 

juninas regionais e da antiga cidade; buscando não apenas atrair visitantes, mas também 

resgatar e preservar as tradições regionais; contribuindo para a valorização das características 

nordestinas. Os setores criativos contribuem para a tematização com produtos e serviços, 

―encantando‖ ou ―mergulhando‖ visitantes e turistas nas festividades juninas e no 
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Empresa/ 
Instituição 

Barraca no Parque do 
Povo 

Bordado em 
Renascença 

Economia 
Solidária 

Crochê, Tricô e Pintura 
Furlão Artesanato em 

Couro 

Segmento Artesanato em vidro Artesanato Artesanato Artesanato Artesanato 

Estrutura do Parque 
do Povo 

É boa, mas poderia 
melhorar se separassem 

as lojas por tipo de produto 

Não foi esse ano ao 
Parque do Povo 

É ótima Boa para o evento 
Não foi esse ano ao 

Parque do Povo 

Critérios de Seleção 
para o Parque do 

Povo 

Não soube opinar – não 
participou da seleção 

Não trabalha no 
Parque do Povo 

Não trabalha no 
Parque do Povo 

Não trabalha no Parque do 
Povo 

Não trabalha no Parque do 
Povo 

Importância do 
Evento para a Cidade 

É importante porque as 
pessoas não vêm apenas 

para o evento, vêm 
também conhecer a cidade 

Tudo que atrai 
turistas e traz renda é 

importante  para a 
cidade 

Muito importante. 
As pessoas 

esperam o ano 
inteiro pelo 

evento 

Muito importante porque 
os turistas valorizam muito 

o artesanato 

Muito importante, 
especialmente para a 

economia e para a 
projeção internacional da 

cidade 

Importância do 
Evento para a 

Economia Local 

O fato de haver um local 
tematizado atrai mais do 

que vários locais 
espalhados pela cidade. 

Acredita que é bom 
para cada um 

Todo mundo 
ganha com a 

festa 

Muito importante porque 
atrai turistas e movimenta 

a economia 

Muito importante, mas em 
anos atípicos como 2014, 

por causa da Copa, não há 
incremento no evento para 

atrair os turistas 

Importância do 
Evento para os 

Setores Criativos 
Locais 

Estar no mesmo local faz 
com que os artesãos 
fiquem em condições 

iguais de concorrência. 

É importante para os 
comerciantes formais 

e informais 

Divulgação dos 
produtos 

Muito importante porque 
as pessoas de fora dão 

mais valor ao artesanato 
que os da cidade 

É muito importante, mas 
deveria haver uma 

educação para que os 
artesãos usassem mais a 

tecnologia 

Valorização dos 
Artistas Locais 

São valorizados. Não é 
apenas o evento, mas algo 

que está enraizado nas 
pessoas 

Valoriza as raízes 
locais. 

Muito 
valorizados 

Existe, especialmente dos 
turistas 

São valorizados, 
especialmente as bandas 

de forró 

Valorização do 
Artesanato Local 

São valorizados e são 
oferecidas condições de 

trabalho e competitividade 
justa entre eles 

Aumenta a renda dos 
artesãos durante o 
período do evento 

Muito valorizado 

Os turistas valorizam mais 
do que os da cidade; a 

prefeitura divulga mais o 
artesanato durante o 

evento 

Deveria haver mais 
propaganda da Vila do 

Artesão e uso da internet 

Pontos Positivos do 
Evento 

As reconstruções atraem 
mais os visitantes; facilita 
a divulgação da cidade e 

do evento; 

Atrai turistas e 
aumenta a renda 

Melhora a 
economia; 
divulga os 
produtos 

Divulgação do artesanato; 
melhora a economia; 

Disputa saudável com o 
São João de Caruaru faz 

com que o evento se 
supere a cada ano; 

melhora na economia local 

Pontos Negativos do 
Evento 

Poderia separar as lojas 
por tipo de produto 

Não quis enumerar 
Quando acaba o 

evento a 
economia cai. 

Na Vila do Artesão precisa 
melhorar a estrutura: loja 

ancora, como lotérica; 
estacionamento; 

localização não é boa; 
falta ônibus; melhorar a 
divulgação do local para 
os moradores da cidade 

A grandiosidade do evento 
descaracterizou varias 

tradições, como as 
quadrilhas e fogueiras nos 

bairros; a globalização 
também influenciou na 

perda das tradições 
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regionalismo. Desta forma, é promovido o desenvolvimento econômico da cidade 

proporcionando lucro para a cidade e para os setores criativos, preservando, ao mesmo tempo, 

o regionalismo. 

 Compreendemos, durante a nossa pesquisa, que o Maior São João do Mundo 

transcende as questões políticas, econômicas e sociais para criar, através da tematização do 

espaço público, um lugar de encantamento que promove a integração entre visitantes e 

residentes, comerciantes e consumidores, artistas e público e que acaba por recriar a imagem 

da cidade. Campina Grande é ―vendida‖ como um lugar encantado, que resistiu ao tempo e 

que promove a diversão, a segurança e que incute no visitante o desejo de retornar.  

 A tematização do espaço público no Maior São João do Mundo afeta não apenas a 

visão, através da decoração, das roupas, dos cenários e dos produtos: ela provoca o olfato, o 

paladar e a audição, levando o visitante a uma viagem de cheiros, gostos e sons que para uns é 

novidade e para outros é pura recordação, seja da infância, seja de entes queridos que 

participavam do evento em outros tempos... Sem esquecer o tato, que é provocado pelas peças 

artesanais, algumas rústicas, outras macias, mas sempre tocadas com a reverência necessária 

às obras de arte populares. Essa explosão de encantamento afeta os sentidos de quem vai à 

festa junina em Campina Grande de tal forma que, mesmo após o evento, um sabor, um 

cheiro, uma lembrança, uma música de forró, uma foto, o pode transportar novamente para o 

―Maior São João do Mundo‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

CONCLUSÕES 

 

 Além da tematização, outros pilares da Disneylandização, identificados por Bryman 

(2004, p. 1-6), estão presentes no Maior São João do Mundo: o Consumo Híbrido, 

representado pelo consumo de diversos produtos, desde os artesanais até as bebidas (quentão, 

pau-do-índio, batidas de frutas, vinho quente, capeta e leite-de-onça) e comidas típicas do 

período, como bolo de milho, de macaxeira, de batata, de fubá, de pé-de-moleque (ou bolo 

preto), canjica, pamonha, tapioca, maçã do amor, milho cozido ou assado, cocada, arroz doce, 

cuscuz (que pode ser de milho, carimã ou tapioca), broa de fubá e mungunzá, juntamente com 

os serviços oferecidos na cidade, especialmente os de hospedagem e as visitas a museus, 

memoriais e aos parques da Criança e Evaldo Cruz, também chamado Açude Novo; o 

Merchandising, que promove não apenas a festa, mas ―vende‖ a cidade como palco do Maior 

São João do Mundo, além de divulgar os produtos locais. Esse merchandising tanto ocorre 

através dos meios de comunicação quanto por meio dos próprios visitantes; o Trabalho 

Performático, que pode ser visto nas apresentações das quadrilhas juninas, que não se 

restringem às danças, mas também teatralizam suas apresentações que podem contar, 

inclusive, com a participação de atores e atrizes contratados, no vestuários apresentando pelos 

integrantes das quadrilhas, pelos trios de forró e pelos poetas, nas sessões de declamação de 

poesia e na recepção aos visitantes no aeroporto e na rodoviária, que é feito por atores 

vestidos com roupas típicas e ao som de músicas de São João, que vão desde as mais 

tradicionais, cujos maiores representantes são Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do 

Pandeiro, até às mais atuais,  representadas pelas bandas de forró que misturam a sanfona com 

instrumentos como guitarra, bateria e teclado, mas que não utilizam os outros instrumentos 

tradicionais, que são a zabumba e o triangulo. Há, ainda, os trios de forró que buscam 

preservar o forró pé-de-serra, utilizando como instrumentos apenas a sanfona, a zabumba e o 

triangulo e os que misturam todos os instrumentos tradicionais com os modernos, como a 

banda Os 3 do Nordeste; e também o Controle e Segurança, que pode ser observado nos 

diversos pontos da cidade onde ocorrem a venda de artesanato, no Parque do Povo, palco do 

evento principal e nos bairros onde há apresentações de quadrilhas ou shows. Essa sensação 

de segurança, passada não apenas pelas Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros 

(bastante solicitados por causa do número de acidentes com fogueiras e fogos que ocorrem no 

período junino), mas também por seguranças particulares contratados por alguns bares e 

restaurantes que não se localizam no espaço do Parque do Povo, mas são freqüentados pelos 

visitantes e residentes, mesmo no horário do evento, faz com que o visitante sinta-se não 
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apenas seguro, mas também propenso a voltar em outra edição e a recomendar o passeio aos 

amigos e parentes. Existem, ainda, em pequena quantidade, câmeras de segurança dentro 

Parque do Povo, mas não nas ruas ao redor, não tendo sido observado, durante a pesquisa de 

campo, a presença de câmeras de segurança na Vila do Artesão ou no Sítio São João. Outro 

fato que chama a atenção de quem vai ao Parque do Povo é a falta de fiscalização constante 

na entrada e saída, visto que ela não acontece diariamente e não é feita a revista em mulheres, 

apenas em homens.  

 Apesar de identificarmos que as dimensões da Disneylandização descritas por Bryman 

(2004, p. 1-6) se encontram presentes no Maior São João do Mundo, constatamos que nem o 

consumo híbrido, nem o merchandising, nem o controle e segurança são controlados pela 

organização do evento, cuja efetiva gestão nos parece limitar-se à tematização e ao trabalho 

performático. Desse modo, não nos parece estarmos perante um espaço Disneylandizado ou 

um parque temático. Além disso, a marca do evento representada pelo casal de bonecos de 

milho está excluída de algumas edições do evento, assim como de muitos produtos que são 

vendidos no espaço em que se realiza o evento junino. 

 A tematização do espaço público no Maior São João do Mundo é o principal fator de 

referência para o evento e, por conseguinte, estimula a produção artesanal, o comércio de 

comidas e bebidas típicas do período junino e acaba por dinamizar a economia local. O 

artesanato é produzido e comercializado em maior escala nesse período, especialmente os que 

usam a temática do São João; a oferta gastronômica baseia-se nas comidas e bebidas típicas 

do período junino; a produção e a comercialização de artigos de vestuário e acessórios 

também se inspiram no São João para suas criações e outros Setores Criativos também se 

voltam para a temática. Outro setor que passa a atuar usando a temática junina como base para 

suas produções é o da Publicidade, que além de divulgar e promover o evento passa a 

―vender‖ a imagem da cidade como a de um grande arraial, no qual acontece o Maior São 

João do Mundo. 

 No período do evento, a cidade se modifica a partir de espaços que são tematizados de 

forma a integrarem-se na formação de um todo que transforma não apenas a paisagem local, 

mas também a imagem que é projetada da cidade. Espaços públicos como ruas, avenidas, 

praças e calçadões são decoradas de maneira a recepcionar os visitantes e fazê-los ―entrar no 

clima‖ da festa já desde sua entrada na cidade. Os pólos ligados à festa se encontram, como 

vimos, em locais diversos da cidade, não sendo criado um isolamento da festa, o que causaria 

uma dissociação do evento em relação à cidade.  Outras entradas da cidade como a rodoviária 

e o aeroporto também recebem uma decoração voltada para a temática do São João e, em 
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alguns anos, os visitantes são recepcionados por rápidas apresentações de quadrilhas, que dão 

as boas vindas com danças e comidas típicas. 

 O envolvimento da cidade com a festa dá-se nos níveis: Político, na medida em que a 

organização principal do evento fica a cargo da prefeitura municipal, através da Secretaria 

Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Planejamento e da Secretaria Municipal de 

Assistência Social; Econômico, visto que antes e durante o evento, a produção de bens volta-

se para os itens relacionados à temática do São João, especialmente a produção artesanal, 

gastronômica, de vestuário e dos setores de design, arquitetura e publicidade. A produção 

artesanal é feita e comercializada durante todo o ano, embora sofra um reforço nos meses de 

abril e maio, no qual é produzida uma maior quantidade de peças a serem comercializadas 

durante o período do evento. Da mesma forma, a divulgação da edição posterior do Maior São 

João do Mundo, por meio da publicidade se inicia geralmente já no final do evento atual, com 

a divulgação da data da edição seguinte e das especulações sobre as atrações; e Social, pois há 

uma integração entre os diversos atores sociais para a organização do evento, desde a escolha 

do tema anual até a distribuição final dos espaços dentro do Parque do Povo, passando pela 

organização dos espetáculos, casamento coletivo, comércio, etc.  

 Há, ainda, a promoção da inclusão social, que inclui a inserção de pessoas com 

deficiência não apenas na produção de artesanato e outros serviços relacionados ao evento, 

mas também na participação artístico-cultural, seja na área da música, seja nos recitais 

poéticos e cordelísticos, seja nas quadrilhas juninas, as quais podem ser exclusivas para 

cadeirantes ou mistas. Outras formas de inclusão social englobam a venda da produção 

artesanal das presidiárias na Vila do Artesão, a livre apresentação dos artistas de rua e do 

comércio feito pelos hippies e ambulantes dentro do espaço do Parque do Povo. A inclusão 

social é, conforme já explanado em capitulo anterior, uma das metas do Plano da Secretaria da 

Economia Criativa. 

 A tematização do espaço público recria não apenas a cidade antiga, por meio de 

cenários, vestimentas e música, além de conservar a tradicional culinária junina, mas oferece 

também uma repaginação dos espaços públicos através da decoração temática e propicia uma 

mudança na imagem que é apresentada da cidade, a nível nacional e internacional, pelos 

Setores Criativos de Audiovisual, Publicidade e Mercado Editorial, por meio de propagandas 

nos veículos tradicionais de comunicação, internet e, principalmente, pelas redes sociais, onde 

os próprios moradores e visitantes divulgam fotos, vídeos e noticias sobre o evento.  

 O Setor Criativo de Arquitetura também ganha destaque nesse período pelas 

reconstruções feitas de prédios que representam a cidade antiga, como é o caso da Vila Nova 
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da Rainha, no Parque do Povo e das casas de taipa da Vila do Artesão e do Sítio São João, no 

qual se encontram também reproduções das casas de farinha e antigos prédios, como a rádio 

difusora e a bodega, entre outros e que se constituem em mais um atrativo turístico explorado 

no evento. Integrado a esse setor encontra-se o Setor Criativo de Design, que atua na 

reconstituição da decoração das casas e prédios, objetivando levar o visitante a fazer uma 

viagem de volta no tempo, ao utilizar peças de decoração e móveis antigos criando 

verdadeiros cenários que a alguns trazem lembranças e a outros causa espanto, ao comparar as 

condições de vida da época com a atual. Nos setores supracitados e em outros setores 

identificados no ―O Maior São João do Mundo‖, também encontramos atividades que não 

classificados como Setores Criativos, mas que são imprescindíveis para a concretização das 

idéias destes, sendo categorizados pela Secretaria da Economia Criativa como atividades 

relacionadas e tais atividades são importantes porque dão suporte aos setores criativos 

principais.  

 Outro Setor Criativo de grande importância no Maior São João do Mundo é o de Artes 

Cênicas, no qual estão incluídos os espetáculos teatrais e de dança, nos quais são incluídas as 

quadrilhas juninas, que podem ser apresentadas como um espetáculo somente de dança ao 

som de música junina ou sob a forma de peça musicada de teatro, a partir da integração da 

dança coreografada a um enredo teatral que remete aos costumes antigos, anedotas e outros 

temas adequados ao período. Os Setores Criativos aqui citados são importantes para a 

divulgação do evento e da cidade, mas pudemos identificar, a partir da nossa pesquisa, os 

setores mais significativos para a dinamização da Economia Criativa local, tendo como base a 

tematização do espaço público. 

 O Setor Criativo da Música é importante para o evento por dois fatores: primeiro, 

porque é um dos principais atrativos para os turistas, que vem ao evento para ver 

gratuitamente shows de seus artistas favoritos e acabam consumindo bebidas, comidas e 

artesanato, dinamizando também a economia desses setores; segundo, porque movimenta a 

economia da região em duas frentes: uma delas é a contratação dos artistas locais, 

especialmente os pequenos trios de forró, repentistas, cordelistas, bandas de forró e de pífanos 

e violeiros para apresentações nas palhoças e pequenos palcos no Parque do Povo, além das 

apresentações das orquestras Sanfônica e de Pífanos. Com isso, além de haver uma 

dinamização econômica para esses profissionais, há a divulgação de seu trabalho, já que as 

apresentações no Maior São João do Mundo fazem com que os visitantes passem a conhecer 

os talentos locais e a cultura regional, aumentando sua visibilidade e a possibilidade de novos 

contratos e apresentações em outros eventos fora da região. Ademais, a livre concorrência 
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com artistas de outras regiões e posterior contração para apresentação no evento simboliza, 

para eles, um reconhecimento de seu valor; a outra frente é a dos profissionais que trabalham 

com as atividades relacionadas, como a montagem de palco e de estruturas de som, os 

operadores de iluminação, mesas de som e os que trabalham com a produção de vídeos ou 

transmissão de vídeos durante o evento e os que trabalham com o transporte de equipamentos, 

entre outros.  

 O setor de ―Expressões Culturais‖, representado pela Gastronomia e pela produção de 

Artesanato, especialmente os produtos com temática junina é um dos mais destacados entre os 

Setores Criativos no Maior São João do Mundo, em Campina Grande. A Gastronomia é um 

dos mais movimentados do evento e os restaurantes e bares são os que ocupam o maior 

número de espaços dentro do Parque do Povo, apresentando as comidas e bebidas típicas do 

São João, que são as suas principais atrações. Além disso, os dois maiores espaços, o 

restaurante Manoel da Carne de Sol e o Bar do Cuscuz são participantes tradicionais do 

evento, não apenas comercializando seus produtos, mas também como parceiros e/ou 

patrocinadores. Esse setor movimenta também setores relacionados, como fornecedores e 

distribuidoras de alimentos. 

 A produção de artesanato, também dentro do setor de ―Expressões Culturais‖ destaca-

se não apenas por ter os produtos mais procurados pelos turistas, mas também por permanecer 

produzindo e comercializando produtos com essa temática durante todo o ano. Há, também, 

os artesãos que produzem as peças durante grande parte do ano para comercializá-las durante 

a festa, faturando, nesse período, o suficiente para manter-se e às suas famílias no resto do 

ano. Esse setor também apresenta uma serie de atividades relacionadas que dele dependem, 

especialmente os fornecedores de matéria-prima, ajudantes e revendedores.  

 O setor de Artesanato é ainda mais destacado no período do Maior São João do 

Mundo durante o Salão do Artesanato da Paraíba, quando artesãos de todas as partes do 

estado e até de outros estados vêm para Campina Grande expor seus produtos, adquirir novos 

conhecimentos, fazer contatos comerciais e conhecer novas técnicas e matérias-primas. 

Porém, para que esse setor possa ser mais desenvolvido e participe melhor da dinamização da 

economia local durante o Maior São João do Mundo, é necessário haver um melhor 

planejamento do espaço destinado aos artesãos dentro do Parque do Povo, que é o palco 

principal do evento e que disponibiliza poucos e pequenos espaços para o comércio de 

artesanato. A Vila do Artesão é um espaço importante para a venda e divulgação do 

artesanato local, porém está localizada longe do Parque do Povo, em um bairro considerado 

pelos próprios artesãos como de difícil acesso aos consumidores, especialmente os da própria 
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cidade, já que não possui infraestrutura de transporte urbano nas proximidades. Outro fator 

negativo é a insegurança, que afasta os compradores e até mesmo os artesãos, que tem que 

atravessar um longo trecho a pé para ter acesso à Vila, no qual não há policiamento e há 

poucas residências. 

 Podemos concluir, com base na pesquisa realizada, que a tematização do espaço 

público no Maior São João do Mundo em Campina Grande é o principal fomentador da 

dinamização da Economia Criativa local durante o evento, por envolver diversos Setores 

Criativos e atividades relacionadas não apenas no período do evento, mas durante o ano 

inteiro. A tematização do espaço público é o fator de ligação fundamental entre os Setores 

Criativos e entre esses e os de atividades relacionadas, servindo de elo entre as diversas 

naturezas de produtos e serviços prestados, de maneira a criar um todo harmônico, que 

transforma a imagem da cidade, dinamiza a economia, promove inclusão social, a integração 

cultural e mantém o Maior São João do Mundo como um evento tradicional no calendário 

turístico regional e nacional. 
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de Música, Artes Cênicas e Expressões Culturais (Gastronomia). 
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restaurantes) para o Parque do Povo durante o São João? 

Qual a sua opinião sobre o critério para a escolha do tema anual do São João de Campina 

Grande? 

Qual a sua opinião sobre os critérios estéticos do parque e pontos comerciais localizados no 

Parque do Povo?  

Qual a importância da organização do São João de Campina Grande para a cidade? 

Qual a importância da organização do São João de Campina Grande para a Economia local? 

Qual a importância da organização do São João de Campina Grande para os Setores Criativos 

e culturais? 


